РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново - 5002, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Изх.№ РД22-346
27.02.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НУ, ОУ, СУ,
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Във връзка със заповед №РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните
състезания през учебната 2017-2018 година и Раздел „Областен кръг“ от Регламент на
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2017/2018 година Ви
уведомявамe, че Областния кръг на състезанието ще се проведе на 17.03.2018 г. от 11:00 до 12:30
часа.
Областният кръг включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас,
VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VIIVIII клас на френски език, IX-X клас на френски език, XI-XII клас на френски език, до VI клас за
ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X-XII клас за ученици със СОП.
Форматът на областния кръг е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет
избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен
отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на
допълнителната/свободноизбираемата подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуалните
бланки, като всяка от тях се оценява независимо от двама оценители. За всеки верен отговор на
задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на
задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат
точки. Максималният брой точки е 100.
Учениците участват без такса правоучастие в областния кръг. Необходимо е да са заели
определените им места до 10:30 часа и в продължение на 30 минути да се подготвят за началото
на състезанието, както следва: получават бланки за попълване на отговори и с помощта на
квесторите попълват необходимите данни върху бланките.

Училищата домакини на областния кръг за област Велико Търново са:
1. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново;
2. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново;
3. ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново;
4. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново;
5. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново;
6. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново;
7. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица;
8. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица;
9. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица;
10. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица;
11. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец;
12. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш;
13. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов
14. СУ „Николай Катранов“ – Свищов.
Учениците от посочените училища подават заявка за участие в тях. Отговорниците изготвят
списъци по класове на учениците и ги разпределят по зали.
Всички останали училища, от които има желаещи ученици, организират приемането на
заявките им и изпращат списък (по приложения образец) до 8 март 2018 г. на електронна поща
z_mincheva@riovt.org. След тази дата не се приемат заявки.
След разпределяне на участниците от останалите училища, ще бъде изпратен списък на
всяко училище с разпределението на учениците.
Съгласно т.12 от Регламент на Математическо състезание „Европейско кенгуру“ протокола с
резултатите на учениците се поставя на видно място в училището домакин не по-късно от 17:00 ч.
на 17.03.2018 г.
Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично,
подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на състезанието.
Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава.
Директорът предоставя декларациите и списъка до 14.03.2018 г. на експерта по математика
в РУО.

Приложение: Таблица – заявка за участие.
С уважение, /п/
ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
Началник на Регионално управление
на образованието
Велико Търново

