РЕГЛАМЕНТ
за организиране и провеждане
на Национално състезание по математика
за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища
с чуждоезиков профил през учебната 2017/2018 година
Този регламент е разработен въз основа на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на
министъра на образованието и науката съгласно Приложение № 1 (Правила за организиране
и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания) и Приложение № 3
(График за провеждане на националните състезанията през учебната 2017/2018 година).
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и
паралелки на средни училища с чуждоезиков профил:
• предоставя възможност за индивидуална изява на ученици със задълбочени знания
и засилен интерес към математиката;
• осигурява възможност за реализация на техните постижения и увереност при
участието им в състезателни прояви;
• представлява атестат за преподавателските способности и стила на работа на техните
учители;
• дава възможност на профилираните гимназии и средните училища в страната да
сравнят постиженията си в областта на обучението по математика;
• дава възможност на преподавателите по математика в профилираните гимназии и
средните училища да обменят опит и добри педагогически практики и да оптимизират
ефективността на своята работа в областта на обучението по математика.
II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
Началникът на РУО – Ловеч със заповед определя мястото за провеждане на
състезанието и състава на областната комисия за организиране и провеждане, която се
председателства от експерта по математика в РУО и включва експерти, директори, учители.
В състезанието могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се
обучават от VIII до XII клас на профилирани гимназии и паралелки в средни училища с
чуждоезиков профил.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично,
подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището домакин,
преди провеждането на състезанието.
ІІІ. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Началото на състезателния ден е 9.00 часа.
• Задачите и темите се изготвят от жури – членове на Националната комисия, която
се назначава от министъра на образованието и науката.
• Националната комисия изготвя задачите и системата за оценяването им. Брошурите
с решения на задачите се подготвят при гарантирана конфиденциалност от комисията или от
МОН при предварително уточняване.
• Комисията предоставя задачите, техните решения и критериите за оценяването им
на домакините на състезанието в деня на провеждането му, с цел публикуването им на
съответния сайт.
• Състезанието е с продължителност 4 астрономически часа.
• За всеки клас Националната комисия подготвя тема от шест задачи:
- Първите три са с кратък свободен отговор и обхващат учебното съдържание по
математика от задължителната/общообразователната подготовка. Всяка, вярно решена от тях,
се оценява с 2 точки.
- Последните три задачи са с разширен отговор, като учениците трябва да представят
подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание
по математика от задължителната/общообразователната и задължителноизбираемата/
разширената подготовка от VIII, IX, X, XI и XII клас и се оценяват от 0 до 8 точки.
• За учениците от XII клас състезанието е анонимно.
• По време на състезанието учениците не могат да ползват калкулатори, справочна
литература и математически таблици с формули.
ІV. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
• Оценяването на учениците се извършва от Националната комисия съвместно с
учители, които се определят в деня на състезанието от Националната комисия.
• Всяка писмена работа се оценява от двама проверители. Националната комисия
класира учениците от всеки клас в деня на състезанието.
• За учениците от XII клас Националната комисия определя оценки, както следва:
а) отличен (6,00) на учениците, класирани от първо до трето място включително;

б) отличен (5,75) на учениците, получили не по-малко от 18 точки и от 90%
(включително) до 100% от точките на класирания на трето място.
Националната комисия изготвя протокол с оценките, който да послужи за приемането
на тези ученици във висши училища, при решение на съответното висше училище.
• Контестации се допускат само когато участник смята, че е допусната груба грешка
при оценяването на някоя от задачите. Контестации се подават от ръководителя на отбора. По
изключение, при липса на ръководител, контестация може да бъде подадена и от засегнатия
ученик. Разглеждането на контестациите става в присъствието на проверяващите за
съответния клас и ръководителя на отбора. При съгласие върху оценката за задачата, по която
е подадена контестация, членовете на комисията и ръководителят на отбора подписват
бланката. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на
журито. Решението на журито е окончателно.
• Националната комисия подготвя протокол за явилите се ученици и протокол за
класираните на първо, второ и трето място ученици, който предоставя в МОН. Протоколите за
класираните ученици съдържат трите имена на ученика, училището, града и общия брой точки.
• На учениците, класирани на първо, второ и трето място, МОН връчва индивидуални
грамоти и/или награди.
•Националната комисия може да присъди диплом за отлично представяне, подписан
от председателя.
• Учениците, класирани на първо, второ или трето място на националния кръг на
олимпиадите и състезанията, включени в раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца с
изявени дарби за съответната календарна година, придобиват право на стипендия при спазване
на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби.
Класирането се обявява преди закриване на състезанието.
Протокол с резултатите на учениците се публикува на електронната страница на
регионалното управление на образованието при спазване на изискванията за защита на
личните данни на учениците.
Участието в националното състезание по математика за ученици от профилирани
гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил през учебната 2017/2018
година означава признаване на правилата от настоящия регламент.

Национална комисия

