
МЕТОДИКА 

за извършване на класирането, тежестта на резултатите от олимпиадата и/или на всяко от 

математическите състезания, които ще участват в балообразуването за приемане на ученици в 

V клас в гимназията, критериите за подреждане на учениците, когато в класирането има 

ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием за учебната 

2020/2021 г. в Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч. 

Чл. 1. (1) С тази методика се определя редът и условията за приемане на ученици в пети клас 

в Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч за учебната 2020/2021 година. 

(2) Методиката е разработена на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и 

Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Чл. 2. В пети клас се приема една паралелка от 26 ученици. 

Чл. 3. Учениците се приемат чрез проверка на способностите по математика.  

Чл. 4. Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили 

началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и 

са участвали във включени в календара на МОН състезания: Областен кръг на олимпиадата по 

математика, Пролетни математически състезания - IV клас и Математическо състезание “Млади 

таланти“ за ученици от IV клас .  

Чл. 5. (1) За учебната 2020/2021 година учениците ще се класират въз основа сбор от: 

1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 28.05.2020 г.; 

2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с 

ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от 

удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните 

предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища 

на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по 

чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците; 

3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите 

състезания : 

 Областен кръг на олимпиадата по математика – 01.02.2020 г.; 

 Пролетни математически състезания - IV клас – 28.03.2020 г.; 

 Математическо състезание за ученици в IV клас "Млади таланти" – 09.05.2020 г. 

 (2) Броят на точките от Областния кръг на олимпиадата по математика се изчислява по 

формулата:   N=
t

21
 100 , където t e брой получени точки. 



(3) Броят на точките от Пролетни математически състезания - IV клас се изчислява по 

формулата:   N=
t

50
 100 , където t e брой получени точки. 

(4) Броят на точките от математическото състезание за ученици в IV клас „Млади 

таланти“ се изчислява по формулата: N =  

𝑡

45
 100,  където t е брой получени точки. 

(5) Оценките от ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от НАРЕДБА № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците по следната скала: 

 отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

 много добър 5 се приравнява на 39 точки; 

 добър 4 се приравнява на 26 точки; 

 среден 3 се приравнява на 15 точки. 

(6) Състезанията по ал. 1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ – Ловеч. 

 Чл.6. В класирането за прием участват ученици, които са: 

1. подали заявление до директора на ППМГ - Ловеч, в което са посочили своето желание;  

2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите - 

само за ученици от друга област; 

3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за 

признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците - за учениците от училища на чужди държави по чл. 

73, ал. 2.; 

Чл.7. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със 

заповед на директора. 

Чл. 8. Над утвърдения брой ученици по чл. 2 може да се приемат: 

(1) близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите 

от класирането; 

(2) ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на 

условията по чл. 73 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование .  

(3) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на 

местата по чл. 2, те се подреждат в низходящ ред по: 

1. Средноаритметично от резултатите на двата най-високи резултата от 

математическите състезания;  

2. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 1 се подреждат в 

низходящ ред по: средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в 

съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от 



удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните 

предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на 

чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 

110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

3. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2 се подреждат в 

низходящ ред по: точките от третото математическо състезание. 

4. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 3 се приемат над 

утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой 

ученици в паралелка. 

Чл. 9. При прилагане на чл. 5, ал. 1, т. 3 и/или чл. 8 т. 3 и т. 4 точките от състезание, на което 

ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки. 

Чл. 10. Учениците се записват в пети клас на ППМГ – Ловеч със следните документи: 

1. Молба и декларация по образец на ППМГ - Ловеч; 

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал); 

3. Служебна бележка с резултатите от олимпиадата и състезанията; 

4. Kсерокопие на удостоверението за раждане; 

Чл. 11. Директорът на ППМГ – Ловеч със заповеди утвърждава тази Методика и определя: 

1. Организацията на дейностите по приема на учениците; 

2. Графика на дейностите по приема на учениците. 

Чл. 12. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват 

своевременно на официалната страница на гимназията. 

Чл. 13. Приемът за учебната 2020/2021 година се извършва до 15 юли 2020 г.  

Тази методика е приета на Педагогическия съвет с Протокол № 4 / 14.01.2020 г. и е 

съгласувана с Обществения съвет. 


