РЕГЛАМЕНТ
на историческата викторина
Общи положения
Чл. 1. Настоящият регламент се издава в съответствие с разпоредбите на § 6г от
Допълнителните разпоредби и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета в
частта „образователна услуга”.
Чл. 2. Настоящият регламент урежда всички въпроси свързани с участието, провеждането
и отчитането на резултатите от историческата викторина.
Условия за участие
Чл. 3. Право на участие в състезанията имат ученици от IV до VII клас.
Чл. 4. Участниците изпращат на пощенския адрес на училището талоните (Приложение
№ 1) с отговорите на въпросите от викторината - Частно СОУ „Делфините”,
Старозагорски бани, 6062.
Чл. 5. Въпросите от викторината, както и настоящият регламент се публикуват на
електронната страница на ЧСОУ „Делфините”, Старозагорски бани.
Структура на викторината
Чл. 6. Викторината се провежда в три тематични кръга и един финален. Тематичните
кръгове се определят за всяка учебна година.
Чл. 7. Викторината се провежда дистанционно. Състои се от 40 въпроса, по 20 за всеки
един от класовете.
Въпроси и жури
Чл. 8. Въпросите

се съставят от комисия, назначена със заповед на директора на

училището – организатор.
Чл. 9. (1) Проверката се осъществява от комисия, назначена със заповед на директора на
ЧСОУ „Делфините”, Старозагорски бани.
(2) Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.
(3) За резултатите се попълва протокол, в който се отбелязват трите имена на участника,
училището, населеното място, получените точки.
Чл. 10. Протоколите по чл. 9, ал. 3 се публикуват на електронната страница на ЧСОУ
„Делфините”.

Класиране в състезанието. Финален кръг на викторината
Чл. 11. (1) Класирането за всеки етап се извършва по класове.
(2) Класирането се извършва по брой получени точки.
(3) Класирането се обявява не по-късно от 7 дни от изтичането на крайния срок за всеки
кръг на електронната страница на ЧСОУ „Делфините”.
Чл. 12. (1) Не повече от 30 от участниците от всеки клас, събрали най-много точки от
трите кръга на викторината, получават право за участие във финалния кръг на
викторината.
(2) Финалният кръг на викторината - „Викторина на знаещите” се провежда в първата
половина на юни в училището – организатор - Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски
бани.
(3) Командироването на учениците, получили покана за участие във „Викторина на
знаещите”,

на

техните

учители

или

родители,

е

за

сметка

на

участниците.

Командироването може да се осъществи от бюджета на училището в съответствие с § 48,
ал. 1, т. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на република България за 2012 г. (ДВ бр.99,
16.12.2011 г.), за сметка на училищното настоятелство или чрез спомоществователи.
(4) Класираните на първите три места във финала на викторината ще получат съответно
златен, сребърен и бронзов медал и грамота.
Заключителни разпоредби
§1. За учебната 2011/2012 година темите на викторината са:
До 16.03.2012 г. – кръг, посветен на националния празник на България
До 26.04.2012 г. – кръг, посветен на българската просвета и култура и на славянската
писменост
До 26.05.2012 г. – кръг, посветен на Ботев и загиналите за свободата
До 15.06.2012 г. – финален кръг
§2. Настоящият регламент се актуализира за всяка учебна година с решение на
педагогическия съвет

Приложение № 1 към чл. 4

Талон за участие в историческа викторина
Клас......................
Трите имена на участника......................................................................................................
Училище.............................................................................................................
Гр./с /.................................................................................................................
Електронен адрес..........................................................................................
Домашен адрес......................................................................................................
Отговори на въпросите Въпрос
Отговор

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Адрес за изпращане на отговорите: Частно СОУ „Делфините”, Старозагорски бани,
6062

