
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" 
2000, Самоков, ул. „Цар Борис III" № 47, тел. 6-69-10, факс 6-01-81, 

e-mail :foti novl894@abv. bg 

МЕТОДИКА 

за приемане на ученици в една паралелка в V клас по държавен план-прием в ПГ 
„Константин Фотинов" гр. Самоков с профил „Природни" или „Математически науки" 

за учебната 2022/2023 г. 

/приета с решение на Педагогическия съвет № 3/06.12.2021 г./ 

Чл. 1. Настоящата методика е разработена на основание чл.75 ал.1 от Наредба № 10 от 
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. С тази методика се 
определят условията и реда за кандидатстване, класиране и записване в ПГ „Константин 
Фотинов" на ученици след завършен IV клас. 

Чл. 2. За прием в V клас на ПГ „Константин Фотинов" могат да кандидатстват ученици: 
(1) Успешно завършили начален етап на основно образование през текущата 

година. 
(2) Участвали са в не по-малко от две математически състезания включени в 

календара на МОН 
Чл. 3. Математическите състезания гласувани на ПС /протокол № 10 /07.09.2021 г./ са: 

1. Областен кръг за IV клас на математическо състезание „Европейско кенгуру" 
- 17.03.2022 г. 

2. Математическо състезание „Математика за всеки" за ученици от IV клас -
14.05.2022 г. 

Посочените състезания, както и техните регламенти, са включени в календара на 
МОН /Приложение № 2/ от Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на Министъра на 
образованието и науката. 

Състезанията "Европейско кенгуру" и „Математика за всеки" ще се проведат в 
сградата на ПГ „К.Фотинов" безплатно и при условия за анонимност 

Чл. 4. Балът се формира като сбор от точките от: 
(1) Двата резултата от математическите състезания 
(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) Точките на всеки ученик, получени от HBO - IV клас по математика от 
удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 

Чл. 5. Методика за извършване на класирането на кандидатите за прием в V клас, 
съгласно чл.74 ал.1 и чл. 75, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 
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(1) Класирането ще се извърши по низходящ ред въз основа на събрания общ бал, 
образуван от: 

1. Точките на всеки ученик, получени от HBO - IV клас по математика, 
Максималният брой точки е 100. 

2. Сбора на двата резултата на всеки ученик, постигнати при участие в 
състезанията по чл. 3. Максималният брой точки е 200 ( 2*100). 

3. 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 /съгласно чл. 9 ал. 10 от Наредба № 
11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/ 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. Максималният брой точки е 50. 

(2) Скала за превръщане в точки на оценките от удостоверението за завършен 
начален етап на основното образование, в съответствие с чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 1 
септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 
2. отличен 5,67 се приравнява на 47 точки; 
3. отличен 5,50 се приравнява на 44 точки; 
4. много добър 5,33 се приравнява на 41 точки; 
5. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 
6. много добър 4,67 се приравнява на 36 точки; 
7. много добър 4,50 се приравнява на 32 точки; 
8. добър 4,33 се приравнява на 29 точки; 
9. добър 4 се приравнява на 26 точки; 
10. добър 3,67 се приравнява на 23 точки; 
11. добър 3,50 се приравнява на 20 точки; 
12. среден 3,33 се приравнява на 17 точки; 
13. среден 3 се приравнява на 15 точки. 

Максималният бал е 350 точки. 
Чл. 5. Класирането на учениците се извършва според получения бал в низходящ ред. 

(1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на 
местата по утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по резултатите 
от оценката от задължителната подготовка по математика от удостоверението за завършен 
начален етап на основно образование. 

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по чл. 5 ал. 1 се подреждат 
в низходящ ред по резултатите от оценката от задължителната подготовка по Човекът и 
природата от удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 

Чл. 6. Над утвърдения държавен план-прием 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 01.09.2016 г. 

Чл. 7. Броят на местата, за които се извършва прием по чл. 2 се определя със заповед на 
Началника на РУО София-регион до 30.04.2022 г. 
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Чл. 8. Документи за участие в класирането и записване: 
(1) Съгласно чл. 74 ал. 2 от Наредба №10 за участие в класирането учениците 

1. Заявление до директора на ПГ „К. Фотинов". 
2. Копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 
3. Копие на служебната бележка с резултатите състезанията по чл. 3 - само за 

ученици от друга област. 
(2) Необходимите документи за записване на приетите ученици в V клас са: 

1. Заявление за прием до директора на ПГ „К. Фотинов". 
2. Оригиналът на удостоверението за завършен начален етап на основно 

образование; 
3. Служебна бележка с резултатите от състезанията по чл. 3. 

Чл. 9. За свободни се смятат местата на: 
1. които няма приети ученици; 
2. приети, но незаписани се в срок ученици; 
3. записали се и след това изтеглили документите си ученици. 

Чл. 10. Информация с резултатите от класирането на учениците се поставя на 
общодостъпно място в гимназията при спазване на Закона за защита на личните данни. 

Чл. 11. Ако след крайния срок на записване има свободни места в паралелката, те се 
заемат от следващите в списъка на класираните. Незаетите места се обявяват и на сайта на 
училището. 

Чл. 12. До 15.07.2022 г. директорът на ПГ „К. Фотинов" уведомява началника на РУО 
София- регион за броя на записаните ученици в V клас за учебната 2022/2023 г. 

Чл. 13. Методиката по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет 
при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да настъпят и 
от промени в нормативни актове на МОН или РУО - София регион. 

подават: 
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