ПРОФИЛИРАНА ПРОРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – БУРГАС
ПРОМЯНА В РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Във връзка с променения максимален брой точки на НВО-IV клас за учебната 2021/2022
година – 100 точки, се коригират коефициентите от чл.7.
III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от сбора на следните резултати:
1. броя на точките, получени на Националното външно оценяване по математика –
27.05.2022 г., умножен с коефициент 1;
2. броя на точките, получени на Пролетното математическо състезание за ученици от IV
клас – 26.03.2022 г., умножен с коефициент 3,4.
3. броя точки, получени на математическото състезание за ученици от IV клас
„Математика за всеки“ – 14.05.2022 г., умножен с коефициент 4.
4. 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 1.
(2) Оценката от ал.1, т.4 се превръща в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Пример за резултатите на ученик при най-добро представяне:
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Максимален
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брой точки
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Коефициент
по
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регламент
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Национално външно оценяване по
100
математика
Пролетно математическо състезание за
50
ученици от IV клас
Математическо състезание за ученици
45
от IV клас „Математика за всеки“
Средноаритметичната
оценка
от
50
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.
Максимален брой точки в състезателния бал
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500

В останалата си част регламентът остава непроменен.

Промяната в регламента е приета на заседание на Педагогическия съвет от 14.12.2021 г.
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