Уважаеми родители на четвъртокласници,
Поради големия интерес към приема в V клас на ПМГ „Атанас Радев” и необходимостта от някои
уточнения Ви информираме:
1. Резултатите от „Европейско кенгуру” ще се умножават с коефициент 1, тъй като
максималният брой точки е 100. В решението на педагогическия съвет на ПМГ „Атанас Радев” от
05.10.2016 г. максималните точки за това състезание са 140 и коефициент 0,71, защото тогава все още не
беше влязъл в сила новият регламент на състезанието.
2. По указание на МОН точките от външното оценяване в IV клас при вписване в
удостоверението за завършен начален етап се преобразуват, като се умножават по 5:
20 точки х 5 = 100 точки;
19 точки х 5 = 95 точки и т.н.
3. Важни извадки от регламента.
Учениците се класират въз основа на:
3.1. резултата от националното външно оценяване по математика;
3.2. средноаритметичната стойност 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 (скалата за преобразуване на годишните оценки от училище е 50 точки за шестица,
39 – за петица, 26 – за четворка, 15 – за тройка);
3.3. двата най-добри резултата на всеки ученик, постигнати при участие в следните състезания, за
които поради различия в максималния брой точки се определят следните коефициенти:
1. Областен кръг на НОМ
4,76
2. Европейско кенгуру
1
3. Национално пролетно математическо състезание
3,85
4. Математическо състезание „Питагор”
1
5. „Откриване на млади таланти”
2,22
Пример за резултатите на ученик при най добро представяне:
№
Име на състезанието
Максимален
по
брой точки по
ред
регламент
1.
Областен кръг на НОМ
21
2.
Европейско кенгуру
100
Национално
пролетно
математическо
състезание
3.
26
4.
Математическо състезание „Питагор”
100
5.
„Откриване на млади таланти”
45
6.
Външно оценяване по математика
20
7.
Удостоверение за завършен начален етап
50
Макс. брой точки за участие в класиране (бал)

Коефици
ент

Максимален
брой точки

4,76
1
3,85
1
2,22
5
50

100
100
100
100
100
100
50
350

4. Публикуваме резултатите от проведените до момента четири състезания без имената на
учениците, защото не е коректно да се виждат имена на ученици, които няма да подадат заявление за
кандидатстване в гимназията. Считаме, че всички знаят резултатите си от състезанията, в които са
участвали и могат да си определят позицията, прилагайки коефициентите:
5. При съмнения за грешки и/или неточности моля пишете на адрес mgatradev@abv.bg .
6. Все още не е изключена възможността за прием на две паралелки в V клас на ПМГ „Атанас
Радев”.
7. Напомняме, че състезанието „Откриване на млади таланти” ще се проведе на 17.06.2017 г.
от 9:00 ч. в ПМГ „Атанас Радев”
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
Директор на ПМГ „Атанас Радев”

