СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” №61, П.К. 1000; тел. 02/ 983 12 19;
e-mail: info@smg.bg

Родители и ученици,
За Ваше удобство изготвихме този график, общ за всички дейностите: по 1)
приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на
места, утвърдени с държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за
учебната 2017/2018 година и 2) по организиране и провеждане на национално
математическо състезание „Откриване на млади таланти” 2017 година.
в червен цвят са дейностите, свързани с приема
в черен цвят са дейности, свързани със състезанието
1. Подаване на Заявление (по образец) за участие в състезанието и на Декларация
за информирано съгласие за публично обявяване на резултатите от
състезанието:
 от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
от 05.06.2017 г. до 10.06.2017 г.
от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г.
 в Стая №1 в СМГ (партер)
2. Публикуване разпределение на учениците по стаите, в които ще се състезават
 в СМГ (партер) и в официална интернет страница на СМГ (www.smg.bg)
3. Провеждане на състезанието „Откриване на млади таланти“ – 2017 г.
 на 17.06.2017 г. от 09:00 часа
 състезателите се допускат само с документ за самоличност със снимка
4. Публикуване на таблица с точките на състезателите от математическите
състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането
на ученици в пети клас в СМГ
 на 19.06.2017 г., в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски”)
5. Подаване на Заявление (по образец) за участие в приема в V клас и на
Декларация за информирано съгласие за публично обявяване на резултатите
от състезания и олимпиади:
 от 19.06.2017 г. до 23.06.2017 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до
17:30 часа
 в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски”)
6. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава)
 от 19.06.2017 г. до 23.06.2017 г., в Стая №2 (вход откъм бул. „Васил Левски”)

7. Изнасяне на резултатите от „Откриване на млади таланти“ – 2017 г.
 на 26.06.2017 г. до 10:00 часа
8. Запознаване със състезателната работа, задължително в присъствието на
родител
 на 26.06.2017 г. от 10:00 до 18:00 часа
9. Награждаване на първенците от „Откриване на млади таланти“ – 2017 г.
 на 26.06.2017 г. в 18:30 часа в СМГ
10. Класиране на ученици за записване в пети клас в СМГ и Записване на
приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на
образованието и науката №РД09-62/12.01.2017г.), както следва:


Оповестяване на Първо класиране: на 27.06.2017 г. до 16:30 часа



Записване приетите на Първо класиране: от 27.06.2017 г. до 29.06.2017 г., от 09:00
до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа



Оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 29 юни 2017 г.
след 17:30 часа



Уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на
останалите незаети места (Второ класиране): на 30.06.2017 г.



Записване следващите приети по низходящ ред ученици в зависимост от броя на
останалите незаети места (от Второ класиране): от 30.06.2017 г. до 03.07.2017 г.,
от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа



За Трето класиране, подаване на Заявление (по образец), копията от служебните
бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, и
копията от удостоверенията за завършен начален етап на основно образование на
учениците, кандидатстващи за незаетите места: от 05.07.2017 г. до 06.07.2017 г.



Оповестяване на Трето класиране: на 07.07.2017 г. до 16:30 часа



Записване приетите на Трето класиране: от 07.07.2017 г. до 10.07.2017 г., от 09:00
до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
Необходими документи при записване на приетите: Удостоверение за завършен
начален етап на основно образование (оригинал) и Заявление (по образец)

