
         

 

РЕШЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА МГ „ГЕО МИЛЕВ“ 
Протокол № 12 / 07.09.2022г. и Протокол № 2 / 12.12.2022г - Осъществяване на 

държавен план- прием в V клас за учебната 2022-23година 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ В V 

КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/24ГОДИНА  

 

1. КЛАСИРАНЕТО на заявилите желание за кандидатстване ученици се 

извършва по бал. 
Балът се формира като сбор от: 

 1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика; 

 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  

 3. сбора от броя на точките от двата най- високи индивидуални резултати 

постигнати на математическите състезания (T), след умножение със съответния 

коефициент K. 

Състезания, с резултатите от които се участва при класирането: 

1. Областен кръг на олимпиадата по математика (Том)  - 12.02.2023 г. 

Начало 9:00 ч 

2. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (Тпс) - 

25.03.2023г 

3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за 

всеки“ (Тмв), 13.05.2023 г 

 

2. ТЕЖЕСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА И 

СЪСТЕЗАНИЯТА ПО МАТЕМАТИКА 
Точките, които участват в класирането, се получават като резултатът на ученика от 

всяко състезание/олимпиада се умножи със съответен коефициент. 

Коефициентите са: 

1. Областен кръг на олимпиадата по математика – Kом = 5  

2. Пролетни математически състезания- Kпс = 2 

3. Математическо състезание „Математика за всеки“ – Kмв= 2.2 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОГАТО В 

КЛАСИРАНЕТО ИМА УЧЕНИЦИ С РАВЕН РЕЗУЛТАТ И С 

БРОЯ СЕ НАДХВЪРЛЯ ДЪРЖАВНИЯТ ПЛАН- ПРИЕМ 



Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на 

местата, определени с държавния план-прием: 

3.1.Те се подреждат в низходящ ред по точките им от Областен кръг на 

олимпиадата по математика.. 

3.2.Ученици с еднакви резултати и след подреждането по реда на 3.1. се 

подреждат в низходящ ред по точките им от Пролетни математически 

състезания. 

3.3. Ученици с еднакви резултати и след подреждането по реда на 3.2. се 

подреждат в низходящ ред по точките им от МС Математика за всеки 

3.4. Ученици с еднакви резултати и след подреждането по реда на 3.3. се 

подреждат в низходящ ред по резултатите им от Националното външно 

оценяване по математика в IV клас.  

3.5.Ученици с еднакви резултати и след подреждането по реда на 3.4. се 

подреждат в низходящ ред по средно аритметичната 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 

Математика, Компютърно моделиране и Човекът и природата 
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