МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. директор: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" – ПЛЕВЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНA
С тези правила се определят редът и условията за приемане на ученици в пети клас в МГ „ Гео
Милев” за учебната 2015/2016 година.
В пети клас се приемат 52 ученика.
МГ „Гео Милев” организира Очно-задочна математическа школа (ОЗМШ) за откриване и
развитие на малки ученици - млади таланти по математика в два кръга: Задочен кръг и Очен кръг. На
Очния кръг се явяват ученици, които са участвали в Задочния кръг.
За кандидат за обучение в 5 клас се счита само ученик, участвал в ОЗМШ.
При наличие на по-голям брой желаещи ученици за обучение в V клас от броя на местата, те
се заемат според следните критерии за подбор:
1. Оценки от 4 клас
Математика x 2
Човекът и природата X 2
2. Резултати от областен кръг на олимпиада по математика
Брой точки на олимпиадата x 0,5
3. Резултат от ОЗМШ
задочен кръг x 0,25
очен кръг x 1 (максимален брой 40 точки)
Учениците се подреждат в низходящ ред на сбора, получен от критериите за подбор.
Близнаци, участвали в ОЗМШ, поне един от които е приет според реда и условията за
приемане на ученици в 5 клас на МГ „Гео Милев”, се записват и двамата.
В срок до 03 юни 2016 г. се обявява класирането на учениците съгласно критериите и за
записване в V клас се поканват първите 52 ученика. При незаписване в обявения срок се поканват
следващия / следващите в класирането до запълване на обявените места. Учениците с равен бал се
поканват едновременно. Крайният срок за записване на допълнително поканените ученици е
09.06.2016 г.
График на дейностите:
 Задочен кръг- 21.03 - 20.05.2016 г.
 Очен кръг- 29.05.2016 г., 9.00 часа
 Прием на документи за записване в V клас: 01.06 до 03.06.2016 г. от 8.30 часа до 16.30 часа
Необходими документи: заявление, което се получава в училището и бележник за завършен 4
клас или копие от удостоверение за завършен 4 клас.
 Обявяване на резултатите от очен кръг на ОЗМШ – 02.06 2016 г., 17.00 часа.
 Обявяване на списъците с класирането на учениците в сайта на гимназията и на табло в
училището - 03.06.2016 г., 18.00 часа

 Записване на учениците: 06.06 и 07.06.2016 г. от 8.30 ч. до 16.30 часа.
Необходими документи: заявление, което се получава в училището; удостоверение оригинал за завършен 4 клас; удостоверение за преместване и личната здравна профилактична
карта.
 Обявяване на свободните места след записването - 07.06.2016 г., 17.30 часа.
 Попълването на незаетите места - 08.06. и 09.06.2016 г.
Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет на 28.02.2016 г.

