СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
в СМГ "Паисий Хилендарски" за държавен план-прием
на ученици в V клас на учебната 2017/2018 година

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 1. С тези вътрешни правила се определят редът и условията за Държавен план-прием в
V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2017/2018 година и са разработени в
съответствие с чл.38, ал.3 от ЗПУО и с Раздел IV от Наредба за организация на дейностите в
училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приемат 5 паралелки по 26 ученици (общо 130 ученици).
Чл. 3. Само ученик, който е участвал в национално математическо състезание "Откриване
на млади таланти" – 2017г., по-долу е наричан "кандидат".

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА.
Чл. 4. Право на участие в приема в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" има всеки ученик,
който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на националното външно оценяване в IV клас;
3. е участвал в "Откриване на млади таланти" 2017г., – национално математическо
състезание на СМГ "Паисий Хилендарски", проверено и оценено от Национална
комисия за състезанието, утвърдена от МОН;
4. е участвал в областен кръг за ученици от IV клас на математическо състезание
"Европейско кенгуру" през учебната 2016/2017 година.
Чл. 5. Състезанията и/или олимпиадата по Чл. 4 и по Чл. 9 се определят от педагогическия
съвет в СМГ "Паисий Хилендарски".
Чл. 6. Ученик няма право да участва в класирането за прием, ако не се е явил на състезанието
по Чл. 4 точка 3 в СМГ "Паисий Хилендарски" или резултатът му от състезанието не е получен
при проверка от Националната комисия, утвърдена от МОН.
Чл. 7. Кандидат има право да участва в класирането за прием по реда на Чл. 10, когато не е
участвал в състезанието по Чл. 4 точка 4.
Чл. 8. Кандидат има право да участва в класирането за прием, дори когато не е участвал в
областен кръг за ученици от IV клас на Олимпиада по математика през учебната 2016/2017
година.
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КЛАСИРАНЕ. БАЛ.
Чл. 9. Кандидатите се класират в низходящ ред, като балът им за прием се формира въз
основа на:
1. резултат на кандидата от състезанието по Чл. 4 точка 3;
2. резултат на кандидата от състезанието по Чл. 4 точка 4;
3. резултат на кандидата от областен кръг за ученици от IV клас на Олимпиада по
математика през учебната 2016/2017 година.
Чл. 10. Ако не е участвал в състезанието по Чл. 9 точка 2:
1. кандидат участва в класирането за прием, като за състезанието по Чл. 9 точка 2 му се
признават трансформирани точки, равни на 0 (нула), освен в случаите по точка 2 от
този член;
2. кандидат може при изявено свое желание да участва в класирането за прием с
резултата си от друго математическо състезание, включено в календара на МОН за
учебната 2016/2017 година. Ако кандидатът не изяви това свое желание със Заявление
до Директора на СМГ "Паисий Хилендарски", то кандидатът участва в класирането за
прием, като за състезанието по Чл. 9 точка 2 му се признават трансформирани точки,
равни на 0 (нула).
Чл. 11. Когато кандидат е взел участие в състезанието по Чл. 9 точка 2, той няма право да
участва в класирането за прием по реда на по Чл. 10 точка 2.
Чл. 12. Ако не е участвал в Олимпиада по Чл. 9 точка 3, кандидат участва в класирането за
прием, като за Олимпиада му се признават трансформирани точки, равни на 0 (нула).
Чл. 13. Резултатът на всеки кандидат, получен на всяко едно от състезанията, определени в
Чл. 9, се преобразува в трансформирани точки за класиране по формулата:

𝑇=

(𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 1). 100
(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 1)

Чл. 14. Във формулата по Чл. 13:
 T – трансформирани точки;
 R – точки, получени от кандидата на съответното състезание;
 Rmin – най-малкият брой точки, получени от кандидат, участник в съответното
състезание;
 Rmax – най-големият брой точки, получени от кандидат, участник в съответното
състезание.
Чл. 15. За формулата по Чл. 13 в случите по Чл. 10 точка 2 се приема следното:
 Rmin – най-малкият брой точки, които участник в съответното състезание би могъл да
получи според регламента на съответното състезание;
 Rmax – най-големият брой точки, които участник в съответното състезание би могъл
да получи според регламента на съответното състезание.
Чл. 16. Резултатите на участници от състезанията, изброени в Чл. 9, които не са кандидати,
се игнорират и не се взимат под внимание.
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Чл. 17. Балът, с който участва в класирането всеки кандидат, се пресмята по формулата:

𝐵 = 4. 𝐺 +

(𝑘 . 𝐸 + 1,5 . 𝐿)
𝑘 + 1,5

Чл. 18. Във формулата по Чл. 17:
 B – бал, с който кандидатът участва в класирането
 G – трансформирани точки на кандидата от състезанието по Чл. 9 точка 1
 k=1
 E – трансформирани точки на кандидата от състезанието по Чл. 9 точка 2
 L – трансформирани точки на кандидата от Олимпиада по Чл. 9 точка 3
Чл. 19. За формулата по Чл. 17 в случите по Чл. 10 точка 2 се приема следното:
 k = 0,5
Чл. 20. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се
надхвърля държавният план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по
трансформирани точки от състезанието по Чл. 9 точка 1.
Чл. 21. Ако след класирането по Чл. 20 все още се надхвърля държавният план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по резултат от Модул 2 на състезанието по Чл. 9 точка1.
Чл. 22. Ако след класирането по Чл. 21 все още се надхвърля държавният план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по трансформирани точки от Олимпиада по Чл. 9 точка
3.
Чл. 23. Ако след класирането по Чл. 22 все още се надхвърля държавният план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по трансформирани точки от състезанието по Чл. 9
точка 2.
Чл. 24. Ако след класирането по Чл. 23 все още се надхвърля държавният план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по резултат от национално външно оценяване по
математика.
Чл. 25. Ако след класирането по Чл. 24 все още се надхвърля държавният план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по среден успех от удостоверение за завършен начален
етап на основно образование (от предметите от задължителна подготовка).
Чл. 26. Ако след класирането по Чл. 25 все още се надхвърля държавният план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по годишна оценка по математика от удостоверение за
завършен начален етап на основно образование.
Чл. 27. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по Чл. 2 може да се приемат:
 Близнаци, когато поне един от тях е приет според реда и условията за приемане на
ученици в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски", утвърден с тези вътрешни правила.
 Ученик с двама починали родители при заявено от него желание само ако отговаря на
условията по Чл. 4.

стр. 3 от 4

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ.
Чл. 28. За участие в класирането учениците подават:
1. заявление (по образец) до директора на СМГ "Паисий Хилендарски";
2. копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
Чл. 29. Документите за резултатите от Национално външно оценяване, за резултатите от
националните математически състезания и за резултатите от областния кръг на Олимпиада по
математика, които са проведени в София-град, се предоставят по служебен път от МОН/РУО
София-град.
Чл. 30. Ако кандидатът не се е явил в област София-град на състезанието по Чл. 9 точка 2
и/или на Олимпиада по Чл. 9 точка 3, той подава копия на документите за резултатите от
състезанието и/или олимпиадата.
Чл. 31. За записване в СМГ "Паисий Хилендарски" приетите ученици подават:
1. заявление (по образец) до директора на СМГ "Паисий Хилендарски";
2. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
Чл. 32. Тези вътрешни правила се представят на началника на РУО София-град и се
оповестяват на интернет страница на СМГ "Паисий Хилендарски" и в РУО София-град в срок
до 15 януари 2017 г.
Чл. 33. Приемът се извършва до 15 юли 2017 г., за предстоящата учебна година.
Чл. 34. Директорът на СМГ "Паисий Хилендарски" със заповед определя:
 организацията на дейностите по приема на учениците;
 графика на дейностите по приема на учениците;
 комисия по прием.
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