
СЪОБЩЕНИЕ 

 

Уважаеми родители, предоставяме на Вашето внимание класацията за прием на 

ученици в V клас за учебната 2022/2023 година. Поканени за записване за ученици в 

ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас са 80 ученици – всички над червената линия в 

списъка. 

Записването на приетите ученици в V клас за учебната 2022/2023 година ще се 

извършва на: 

08.07. и 11.07.2022 г. от 9:00 до 17:00 часа 

в Актовата зала на ППМГ – Бургас  

При записване на ученика се  попълват следните документи: 

➢ заявление по образец;  

➢ декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни; 

➢ декларация – съгласие за обработване на лични данни; 

➢ заявление за избор на спортни дейности за учебната 2022/2023 година. 

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване: 

➢ Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, завършено 

през учебната 2021/2022 година (оригинал); 

➢ от 16.09. до 20.09.2022 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, 

талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния 

лекар. 

Новоприетите ученици в V клас ще бъдат разпределени в три паралелки. В една 

от паралелките като чужд език ще се изучава немски език, а в другите две паралелки – 

руски език.  

За разпределение на децата по паралелки ще се приложат следните критерии: 

1. Заявеното желание за чужд език. Ако учениците, заявили желание да изучават 

немски език са повече от 26, то предимство ще имат децата, които са по-напред в 

класирането за прием, а другите ученици ще бъдат пренасочени към паралелките с 

руски език. 

2. В двете паралелки с руски език децата ще бъдат равномерно разпределени както 

по състезателен бал, така и по брой момичета и брой момчета. 

Уведомяваме Ви, че от учебната 2022/2023 година за учениците от V клас е 

въведено задължително ежедневно облекло, състоящо се от брандирани с логото на 

ППМГ – Бургас тениски с къс ръкав, с дълъг ръкав и за ФВС. Вие ще може да избирате 

от два цвята – бял и син. При записване на учениците ще има представител на фирмата 

производител с мостри на тениските и техните цени.  

На 11.07.2022 г. след 17:30 часа в сайта на ППМГ-Бургас ще бъде публикувано 

съобщение за наличие на незаети места след записването от І класиране. При наличност 

на свободни места след I класиране, родителите на „резервите“ по списъка с 

класацията, ще бъдат лично потърсени от член на ръководството на ППМГ – Бургас. 

 


