56. средно училище „Проф. Константин Иречек“
София, 1324, Люлин-8, ул. „Търново” № 37, тел. 02/826-11-77-директор, 02/826-13-87-канцелария,

ПРИЕМ в V КЛАС за учебната 2022/2023 година
За прием в математическата паралелка – 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, гр. София
организира безплатна Лятна математическа школа.
Кандидатите се явяват на начален тест, включващ задачи по математика от материала, изучаван
в началния етап.
В школата се обучават първите 40-ма ученици, постигнали най-висок резултат на началния тест.
Състезанието Малкият Гаус за прием в пети клас в паралелка с 2,5 избираеми часа по
математика ще се проведе на 30.06.2022 г. Класирането е в низходящ ред.
Класираните на първите 26 места сформират паралелката.

ЛЯТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА
2022 г.
График на дейностите:
Период
от 01.06.2022 г.
до 10.06.2022 г.

Час
Дейност
От 10:00 ч.
В канцеларията на 56. СУ (каб. № 115) –
до 16:00 ч. Подаване на заявления за участие в Лятната математическа
школа
17.06.2022 г.
09:00 ч.
Начален тест – явяват се всички ученици, подали
заявление за участие в Лятната математическа школа
19.06.2022 г.
до 18:00
На сайта на училището ще бъдат обявени:
• Списъците с приетите ученици в ЛЯТНАТА
МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА;
• Начален час и място на първото занятие.
от 20.06.2022 г.
Занятия в лятна математическа школа –
до 29.06. 2022 г.
на 17 юни 2022 г. ще бъде обявен графикът на занятията.
от 23.06.2022 г. От 9:00 ч.
В канцеларията на 56. СУ (каб. № 115) –
до 25.06. 2022 г. до 12:00 ч. Подаване на заявления за участие в състезанието Малкият
Гаус за ученици, които не са посещавали Лятната
математическа школа 2022 г.
30.06.2022 г.
09:00 ч.
Състезание Малкият Гаус
до
На сайта на училището ще бъде обявяван списъкът с
05.07.2022 г.
приетите в Математическа паралелка в V клас за учебната
2022/2023 г.
до
Потвърждаване за записване на приетите ученици в
07.07.2022 г.
паралелката

На състезанието Малкият Гаус за прием в пети клас могат да се явят
и ученици, които не са посещавали школата.

