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Изх.№ .................................. 
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ДО 

ДИРЕКТОРА 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ, 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

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 Ви уведомявам, че на 31.03.2018 г. от 9.00 часа в ОУ „Св. П. 

Евтимий“ – Велико Търново ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV 

клас. 

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задължителната 

подготовка (задача 1 и задача 2) и по учебната програма за свободноизбираема подготовка (задача 3 

и задача 4). Времетраенето на състезанието е 4 часа и 30 минути. 

Моля в срок до 27.03.2018 г. да изпратите на електронна поща z_mincheva@riovt.org списък 

(по приложения образец)  на учениците, които желаят да участват в състезанието. След тази дата не 

се приемат заявки. Ако от училището има повече от повече от 5 ученици със списъка се 

изпраща и предложение за квестор (на всеки 5 ученици 1 квестор).  

Учениците, желаещи да участват в Пролетното математическо състезание следва да се явят в 

ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново на 31.03.2018 г., не по-късно от 08.30 ч. и да носят документ 

за самоличност, който да бъде представен на квестора в залата.   

Съгласно т.15 от Регламент за организиране и провеждане на пролетно математическо 

състезание за ученици от IV клас през учебната 2017/2018 г.  протокол с резултатите на учениците, 

съдържащ входящ номер и брой точки за всеки участник, се публикува на електронната страница на 

регионалното управление на образованието и на училището домакин. Входящите номера учениците 

ще получат в деня на състезанието от квестора в залата. 

Приложено Ви изпращаме задачите от състезанието, проведено през 2016/2017 година.  

 

Приложение: съгласно текста. 
 

С уважение, 
 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА    

Началник на Регионално управление  

на образованието   

Велико Търново 

mailto:z_mincheva@riovt.org

