
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ 

 

Състезанието „Обичам те, българска реч!“  е предназначено  за ученици от 1. до 7. клас. 

Провежда се в един кръг, организиран от Училищното  настоятелство към ОУ „Елин Пелин“-  

гр. Бургас с такса  правоучастие  12 лева. 

1. Общи правила свързани, с организация на състезанието. 

 

• Състезанието „Обичам те, българска реч!“   се провежда  на 24 април 2021 г. от 9.00 ч. за 

учениците от 1. до 4. клас с време за работа  2 астрономически  часа , за ученици от 5 и 6 

клас – 2 ч. 30 мин.  

• За учениците от  7. клас  състезанието ще се проведе от 13.00 ч. по формата на НВО с 

време за работа 2 ч.30 мин. 

• Състезанието се провежда в един  кръг във всяко училище, в което желаещите да 

участват ученици са 15 и повече от 15 ученици от випуск. 

• До 22 април 2021 г. всяко училище – домакин следва да осигури : 

✓ съответен брой големи и малки пликове с листчета  за личните данни на участниците; 

✓ карирани листи / за учениците  от 5.  – 7.  клас/; 

✓ листи с широки редове  / за учениците от 2. – 4.  клас /;  

✓  приемно – предавателни протоколи;   

✓ протоколи за дежурство. 

 

• Директорът на училището – домакин определя със заповед комисия  за организиране и 

провеждане на състезанието. 

• Комисията определя по 2-ма квестори в стая,  изготвя списъци с участниците и 

разпределението им по стаи при спазване на противоепидемичните мерки. 

•  Подготвя папка за всяка стая, която съдържа:  

✓ голям и малък плик с листчета за личните данни на ученика; 

✓ карирани листи за учениците от 5. -7. клас ;  

✓ листи с широки редове за учениците от 2. -4. клас  

✓ брой състезателни материали за съответния клас. 

 

2. Форматът на състезанието включва : 

 

І клас – 15 тестови и 1 творческа задача; 

ІІ клас – 15 тестови и 1 творческа задача; 

ІІІ клас – 20 тестови и 1 творческа задача; 

ІV клас – 20 тестови задачи и 1 творческа задача; 

V и VІ клас – 25 тестови и 1 творческа задача;  

Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на 

задължителната, общообразователната и допълнителната подготовка.  

• учениците от 1. клас работят върху състезателния тест;  

• учениците от 2. до 7. клас нанасят своите отговори върху индивидуални бланки. Темите  

и бланките за отговори  се подготвят от  комисия на училището организатор. 

 

 



3. Ред за провеждане на състезанието: 

 

• На 23 април 2021 г.  всяко училище- домакин ще получи по имейл състезателните теми, 

които ще бъдат кодирани. 

• На 24 април 2021 г. в 7.50 ч. ще бъде изпратен код до всяко училище домакин за 

разсекретяване на темите за всеки випуск. 

• До 8.20 ч. разпечатване на темите и окомплектоването им в папки. 

• От 8.25 – 8.35 ч. Директорът или ЗДУД в училището домакин провежда инструктаж на 

квесторите. 

• В 8.40 ч. учениците заемат местата си; квесторите правят проверка и ги запознават с 

инструктажа за ученици. 

• Начало на състезанието за учениците от 1 до 6 клас – 9.00 ч. 

• Начало на състезанието за учениците от 7 клас – 13.00 ч. 

• Председателят  на комисията отчита с приемно-предавателен протокол писмените 

работи на учениците на училището – организатор до 2 часа от приключването на състезанието. 

• Училищата извън Бургас  

• Комисия от училището - организатор засекретява писмените работи на учениците. 

 

 

 

 

 


