ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца съвременно и модерно училище с европейски облик

Профилирана природо-математическа гимназия
“Академик Иван Ценов” гр.Враца
За учебната 2019/2020 година
е обявен държавен план-прием в V клас
Две паралелки за млади математически таланти (52 ученици)
 В часовете за разширена и допълнителна подготовка учениците ще имат възможност да
изучават допълнително математика - 4 часа седмично в V и VI клас и 5 часа седмично
в VII клас.
 В часовете за допълнителна подготовка (факултативни учебни часове), учениците ще
имат възможност да изучават роботика, програмиране и информационни технологии.
За повече информация относно балообразуването може да прочетете в Регламента за
осъществяване на държавния план-прием в 5 клас – профил „Математически“ на ППМГ „Акад.
Ив. Ценов“, гр. Враца за учебната 2019/2020 г.

График на дейностите:
03-07 юни 2019 г. – подаване на документи за участие в приема;
10-12 юни 2019 г. – класиране на учениците;
13 юни 2019 г. – обявяване на списъка с приетите ученици;
18-21 юни 2019 г. – записване на приетите ученици;
21 юни след 17.30 часа – обявяване броя на незаетите места;
до 25 юни 2019 г. – уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на
останалите незаети места;
26 юни 2019 г. до 17.30 часа – записване на следващите по низходящ ред ученици.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до директора по образец;
2. Копие на служебна бележка за резултатите от състезанията или областния кръг на олимпиадата по
математика (само за ученици от друга област);
3. Копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Необходими документи за записване:
1. Заявление до директора по образец – получава се на място;
2. Служебна бележка за резултатите от състезанията или областния кръг на олимпиадата по математика
(само за ученици от друга област);
3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

