МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ХАСКОВО
6300 Хасково, ул. “П. Евтимий” № 2, тел./факс 038/62 25 03, e-mail: rio_haskovo@mon.bg
Изх. № 06-463/01.03.2018г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че на 17 март 2018 г. (събота) от 11:00 ч. ще се проведе
поредното издание на международно математическо състезание „Европейско
кенгуру” за всички ученици от 1. до 12. клас.
Състезанието е включено в календара на МОН за националните състезания за
учебната 2017/2018 г. Въз основа на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра
на образованието и науката състезанието ще се проведе в два кръга – областен и
национален. Участието в него е безплатно за всички ученици.
Условията за организиране и провеждане са описани в Регламента на
състезанието, публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“
Състезанието ще се проведе на 17.03.2018г. от 11:00 до 12:30 часа в следните
училища – домакини:
Училище
ОУ „Св. Иван Рилски”
гр. Хасково
ОУ „Алеко
Константинов”, гр.
Димитровград
ОУ „Иван Вазов”, гр.
Харманли

e-mail за заявки
geneva_dp1@abv.bg
aleko_dg@abv.bg

За ученици от община/общини
Хасково, Стамболово,
бани, Симеоновград
Димитровград

sonq_ilieva64@abv.bg Харманли,
Ивайловград,

Любимец,

Минерални

Свиленград,

Тополовград

Маджарово.

Заявки за участие се подават по приложената таблица в срок до
09.03.2018г. на посочените от училищата-домакини e-mail адреси.
Участниците е необходимо да бъдат в съответното училище в 10:30 часа на
17.03.2018г.
Учениците, които не желаят резултатите им да бъдат оповестявани,
представят декларация, подписана от родител/настойник в деня на провеждането на
състезанието в училището-домакин, в което се явяват.
Напомням Ви, че съгласно изискванията на Европейската асоциация „Кенгуру
без граници“ в срок до 17.04.2018 г. разпространението, включително качването на
сайтове на задачи и отговори за българското издание на състезанието „Европейско
кенгуру“ е абсолютно забранено! Абсолютно забранено е също темите да остават у

и

учениците! Те се събират от квесторите и се съхраняват в училището – домакин до
17.04.2018 г.
Учениците, попадналите в националната класация, ще бъдат поканени за
участие в националния кръг, който ще се проведе на 2 юни 2018 г. в гр. София.
Информация за него ще бъде изпратена допълнително. Всички участници в
Националния кръг ще получат сертификат за участие.
Броят на задачите за всички класове е 26, 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.
Областният кръг включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, VVI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас
на френски език, VII-VIII 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 XXII клас за ученици със СОП.
Моля да информирате за предстоящото състезание всички ученици от Вашето
училище.

Приложение: Заявка за участие на учениците.

С уважение,
ХРИСТИНА БОЕВА
Началник на Регионално
управление на образованието

