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ВАЖНО ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ
Четвъртокласниците, участвали на 17.02.2019 г. в математическото състезание „Акад. Н.
Обрешков“, могат да получат писмените си работи на 05.03.2019 г. от библиотеката на
ППМГ-Бургас от 9:30 до 17:00 часа.
На 24.03.2019 г. и на 01.05.2019 г. в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Бургас, ще се проведат
тренировъчни състезания по математика за четвъртокласници по формата на състезанието
„Откриване на млади таланти“, на които ще бъде отделено времето от 60 минути за работа по
първи модул и от 120 минути за работа по втори модул. Участието в състезанията НЕ Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. То би Ви помогнало да проверите вашите знания, да свикнете с изпитната
обстановка и времената, определени за всеки от модулите. Резултатите от тези състезания НЕ
ОКАЗВАТ влияние за предстоящото Ви кандидатстване за прием в ППМГ-Бургас.
За учебната 2019/2020 година учениците, кандидатстващи за прием в ППМГ-Бургас, ще се
класират въз основа на:
1. Резултата от Националното външно оценяване по математика, умножен с
коефициент 0,15 - провежда се на 10.05.2019 г. в училищата, където учат учениците през
2018/2019 учебна година;
2. Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки оценки от
удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети,
изучавани в IV клас в раздел А от учебния план, умножена с коефициент 0,3.
3. Резултата от математическото състезание „Питагор", което ще се проведе на
13.04.2019 г. в сградата на ППМГ-Бургас, умножен по коефициент 2;
4. Резултата от математическото състезание „Откриване на млади таланти",
което ще се проведе на 18.05.2019 г. в сградата на ППМГ-Бургас, умножен по коефициент 6.
За по-добрата и навременна организация в предстоящите месеци Ви предоставяме следния
график от дейности:
№
1.

2.

3.

Дейности
Записване за участие в тренировъчното състезание
на 24.03.2019 г. и заплащане на такса за участие от
15 лв. При записването си всеки участник ще
получи входящ номер, чрез който ще може да
провери резултата си.
Оповестяване (по азбучен ред) на разпределението
на участниците по зали.
Тренировъчно състезание по формата
състезанието „Откриване на млади таланти“.

на

Срок / Място на провеждане
20.03. – 21.03.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа
23.03.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
(след 16:00 часа)
24.03.2019 г.
в ППМГ-Бургас – начало 9:00 часа
времетраене: I модул – 60 минути,
II модул – 120 минути
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4.

5.

Оповестяване на резултатите от състезанието,
проведено на 24.03.2019 г. Резултатите ще бъдат
оповестени по входящи номера.
Учениците могат да получат писмените си работи
от състезанието на 24.03.2019 г.

6.

Подаване на документи за участие
математическото състезание „Питагор“.

в

7.

Оповестяване
(по
входящи
номера)
разпределението на участниците по зали.

на

8.

Математическо състезание „Питагор“.

9.

Обявяване на резултатите от МС „Питагор“.

10. Запознаване на състезателите и родителите
(настойниците) им с писмената работа от МС
„Питагор“.
11. Записване за участие в тренировъчното състезание
на 01.05.2019 г. и заплащане на такса за участие от
15 лв. При записването си всеки участник ще
получи входящ номер, чрез който ще може да
провери резултата си.
Записване за това състезание може да бъде
извършено и от 20.03 до 21.03.2019 г.
12. Оповестяване
(по
входящи
номера)
на
разпределението на участниците по зали.
13. Тренировъчно състезание по формата
състезанието „Откриване на млади таланти“.

на

14. Оповестяване на резултати от състезанието,
проведено на 01.05.2019 г. Резултатите ще бъдат
оповестени по входящи номера.
15. Учениците могат да получат писмените си работи
от състезанието на 13.05.2018 г.
16. Подаване на документи за участие в
математическото състезание „Откриване на
млади таланти“.

до 30.03.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
01.04.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа
08.04. – 09.04.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа
12.04.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
(след 16:00 часа)
13.04.2019 г.
в ППМГ-Бургас – начало 9:00 часа
19.04.2019 г.
след 17 часа в сайта на ППМГ
Бургас
22.04 – 23.04.2019 г.
в ППМГ-Бургас (залите и времето
ще бъдат оповестени по-късно)
23.04. – 24.04.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа

30.04.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
(след 16:00 часа)
01.05.2019 г.
в ППМГ-Бургас – начало 9:00 часа
времетраене: I модул – 60 минути,
II модул – 120 минути
до 09.05.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
(резултатите ще бъдат оповестени по
входящи номера)
09.05. - 10.05.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа
09.05. – 10.05.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа

17. Оповестяване
(по
входящи
номера)
разпределението на участниците по зали.

на

17.05.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
(след 16:00 часа)

18. Математическо състезание
млади таланти“.

на

18.05.2019 г.
в ППМГ-Бургас – начало 9:00 часа

„Откриване
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19. Обявяване на резултатите от МС „Откриване на
млади таланти“.
20. Запознаване на състезателите и родителите
(настойниците) им с писмената работа от МС
„Откриване на млади таланти“.
21. Подаване на документи за І класиране.
22. Обявяване на списък с приетите ученици на І
класиране.
23. Записване на новоприетите на І класиране
ученици.
Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Оригинал на Удостоверение за завършен
начален етап на основно образование.
24. Обявяване на незаетите места след записването
от І класиране.
Обявяване на ІІ класиране – при наличност на
незаети след I класиране места, родителите на
„резервите“ по списъка с класацията, ще бъдат
лично потърсени от член на ръководството на
ППМГ – Бургас.
25. Записване на учениците след ІІ класиране.

28.05.2019 г.
в сайта на ППМГ Бургас
29.05 – 30.05.2019 г.
в ППМГ-Бургас (залите и времето
ще бъдат оповестени по-късно)
06. и 07.06.2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 9:00 часа до 12:30 часа
11.06.2019 г.
в сайта на ППМГ-Бургас
(след 16:00 часа)
12.06. – 13.06. 2019 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа

13.06.2019 г.
в сайта на ППМГ-Бургас
в 18:00 часа

14.06.2019 г.
от 8:30 часа до 12:00 часа
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