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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРИЕМА В ПЕТИ КЛАС НА  П М Г „Проф. ЕМАНУИЛ 

ИВАНОВ“ - КЮСТЕНДИЛ 

 

Право на участие в приема в V клас на ПМГ „роф. Емануил Иванов“ има всеки 

ученик: 

 успешно завършил началния етап на основното образование; 

 явил се на Национално външно оценяване по математика в IV клас; 

 участвал в поне две математическите състезания и олимпиада от следните: 

1. областният кръг на олимпиадата по математика (3.02.2018 г.) 

2. областният кръг на националното математическо състезание „Европейско 

кенгуру“ (17.03.2018 г.) 

3. математическото състезание „Питагор“ за ученици от IV клас (28.04.2018 г.),  

които се организират от РУО - Кюстендил 

Балът за класиране се образува от: 

1. общия успех от удостоверението за завършен начален етап, изчислен на 

базата на всички оценки от задължителна и избираема подготовка в него; 

2. оценката от Националното външно оценяване по математика в IV клас; 

3. двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на 

математическите състезания от чл. 6, ал. 2. 

В класирането за прием участват учениците, които са подали следните 

документи: 

1. заявление по образец до директора на ПМГ „Проф. Ем. Иванов”, гр. 

Кюстендил; 

2. копие на удостоверение за завършен начален етап, съдържащо и оценката от 

Националното външно оценяване по математика; 

3. служебна бележка за резултатите от олимпиадата и/или състезанията в 

областта на математиката, която се попълва на място на базата на 

официалните протоколи с резултатите от областните кръгове на тези 

състезания. 

Кандидатстването, класирането и записването на учениците в V клас на ПМГ „Проф. 

Емануил Иванов“ за учебната 2018/2019 година се извършва в следните срокове: 

1. Подаване на документи за участие в класиране: от 19 юни до 22 юни 2018 г. 

2. Обявяване на класирането – до 26 юни 2018 г. 

3. Записването на приетите ученици се извършва от 27 юни до 29 юни 2018 г. 

4. Обявяване на останали свободни места – 2 юли 2018 г. 

5. Попълване на свободните места - 3 юли 2018 г. 

Пълният текст на Регламента за прием в V клас  ще бъде публикуван на 30 март 

2018 год. 


