РЕГЛАМЕНТ
за организиране и провеждане на математическо състезание
"Откриване на млади таланти" за учебната 2016/2017 г.
за ученици от IV клас
Този регламент е разработен въз основа на Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на
образованието и науката, съгласно нейните Приложение №1 (Изисквания за организиране и провеждане
на ученическите олимпиади и националните състезания) и Приложение №2 (График за провеждане на
олимпиадите и състезанията в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на
територията на Република България през учебната 2016-2017 година).
Общи положения

I.

Ученическото състезание по математика "Откриване на млади таланти" е за ученици, завършили
четвърти клас.
В състезанието имат право да участват всички ученици, завършили четвърти клас през учебната
2016/2017 година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в комбинирана или в индивидуална форма
на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на
Република България към чуждестранните посолства ученици.
Цели на състезанието са:






ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието
и реализацията им;
да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способности в посока формиране на
устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
да се предостави възможност за интелектуална изява и личностна изява на ученици със задълбочени
знания;
да се прояви математическият талант у потенциалните бъдещи национални състезатели на
България по математика;
да даде възможност на желаещите да участват в приема в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" или
в други гимназии с профил "Математически" или "Природни науки", съгласно Чл.73 от Наредба
№10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Организиране и провеждане

II.

Състезанието се организира и осъществява от МОН, РУО-София-град и СМГ "Паисий
Хилендарски", съгласно Заповед № РД 09-1369 от 15.09.2016 г.
Състезанието се организира и провежда в един кръг – национален.
Участието на ученик не е срещу заплащане на такса или дарение.
Министърът на образованието и науката със заповед утвърждава състава на Национална комисия
за национално математическо състезание "Откриване на млади таланти" за учебната 2016/2017г.
Националната комисия:


се председателства от учител по математика от СМГ "Паисий Хилендарски" и включва учители по
математика от СМГ "Паисий Хилендарски";
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съставят задачите и тестовите въпроси за състезанието в съответствие с регламента му;
съставят системата за оценяване;
проверяват състезателните работи на учениците;
изготвя протокол за класирането на участниците, който се заверява с подпис и печат от директора
на СМГ "Паисий Хилендарски". Копие от протокола се изпраща в МОН на експерта по математика
на хартиен носител и по електронната поща във формат Word/Excel. Окончателният протокол се
публикува на интернет страницата на СМГ "Паисий Хилендарски";
показва състезателната работа на ученик и негов родител и ги консултира при разглеждането ѝ –
според срок и място, определени от графика на дейностите по състезанието;
приема и разглежда контестации;
всеки от членовете на Националната комисия, при получаване на заповедта за участие в комисията,
удостоверява с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на
принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана със задачите и
тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване;
изготвя график на дейностите по състезанието, който се утвърждава със заповед на директора на
СМГ "Паисий Хилендарски" и се публикува на интернет страницата на СМГ "Паисий
Хилендарски". Графикът на дейностите по състезанието се променя при необходимост от
Национална комисия. Графикът съдържа:
o срок и начин за подаване на Заявка за участие в състезанието;
o срок и място за публикуване разпределението на учениците по стаите, в които ще се
състезават;
o срок и място за проверка на състезателните работи на учениците;
o срок и място за запознаване на състезател и родителя му със състезателната работа;
o срок и място за подаване на контестации от родител и за тяхното разглеждане;
o дата, час и място за награждаване на първенците от състезанието;

В случай, че различна от СМГ "Паисий Хилендарски" гимназия с профил "Математически" или
"Природни науки" също организира и провежда състезанието, националната комисия предоставя задачите
и тестовите въпроси за състезанието 30 минути преди началото на състезателния ден по електронен път на
експерта по математика в МОН.
Състезанието се организира и провежда с помощта на училищни комисии. Комисиите са:





училищна комисия за организиране и провеждане;
училищна комисия от специалисти с компютърни умения;
училищна комисия по засекретяване на състезателните работи;
училищна комисия по разсекретяване на състезателните работи.

Директорът на СМГ "Паисий Хилендарски" със заповед утвърждава състава на училищните
комисии, както и квесторите и другите необходими технически лица, в зависимост от спецификата на
състезанието.
Училищните комисии се председателстват от учители по математика и/или информатика/ИТ от
СМГ "Паисий Хилендарски", и включват учители и други служители в СМГ "Паисий Хилендарски".
Училищната комисия за организиране и провеждане:




се председателства и включва учители и/или други служители от СМГ "Паисий Хилендарски";
организира провеждането на състезанието, в съответствие с регламента му;
изготвя протоколи за явилите се ученици.
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Училищна комисия от специалисти с компютърни умения:



се председателства и е съставена от учители от СМГ "Паисий Хилендарски";
извършва всякаква необходима компютърна обработка, според спецификата на състезанието.
Училищните комисии по засекретяване и по разсекретяване на състезателните работи:




са председателствани и съставени от учители и служители в СМГ "Паисий Хилендарски";
чрез осъществяване на необходимите действия извършват засекретяването и разсекретяването на
състезателните работи.

Работата на училищната комисия за организиране и провеждане по време на състезанието се
подпомага от експерта по математика в РУО София-град.
Контролът на дейностите на Националната комисия и на училищните комисии се осъществява от
експерта по математика в МОН.
Формат на състезанието

III.











началото на състезанието е 9:00 часа на 17.06.2017 г. в сградата на СМГ "Паисий Хилендарски";
Националната комисия изготвя темата в деня преди състезанието;
състезанието е с продължителност 3 астрономически часа и се провежда на две части: Модул 1 –
60 минути за 20 тестови задачи, и Модул 2 – 120 минути за решаване на 2 задачи;
Националната комисия приготвя тема от 22 задачи (20 задачи за Модул 1 и 2 задачи за Модул 2):
o 15 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за
задължителна, задължително избираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с
по 1 точка всяка;
o 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика
за задължителна, задължително избираема и свободно избираема подготовка и се оценяват
с по 2 точки всяка;
o 2 задачи с разширен отговор и от учениците се изисква да представят подробно и
обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по
математика за задължително избираема и свободно избираема подготовка и се оценяват от
0 до 10 точки всяка.
Модул 1 на състезанието не е анонимен и отговорите се попълват на химизирани бланки (с индиго
ефект), като един екземпляр остава в ученика;
Модул 2 е анонимен, като всяка задача се решава на определена за целта бланка;
между модулите няма почивка;
по време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилни техника, други
технически средства или математическа литература;
чернови не се проверяват и оценяват.
Оценяване и класиране

IV.




оценяването се извършва от Националната комисия, според срок и място, определени от графика
на дейностите по състезанието;
всяка състезателна работа се оценява от двама проверители, независимо един от друг;
работите могат да се разгледат от участник и негов родител, според срок и място, определени от
графика на дейностите по състезанието;
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контестации се допускат, само когато участник смята, че е допусната грешка при оценяването на
някоя от задачите му. Контестациите се подават от родител в писмена форма. Разглеждането на
контестациите се извършва в присъствието на председателя на Националната комисия. При
установяване на техническа грешка комисията може да коригира оценката. Решението на
комисията по контестацията е окончателно и не подлежи на промяна;
резултатът от състезанието е окончателен и не подлежи на обжалване;
състезателните работи на учениците се съхраняват една година след провеждане на състезанието,
в СМГ "Паисий Хилендарски";
изготвя се протокол с резултатите на участниците и се публикува на интернет страницата на СМГ
"Паисий Хилендарски";
на учениците, класирани на първо, второ и трето място, се връчват индивидуални грамоти и
награди.

ИВАН ВИЛЬОВ СИМЕОНОВ
..................................................
Председател на национална комисия
и старши учител по математика в СМГ "Паисий Хилендарски"
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