МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ”
4001 Пловдив, ул. „Чемшир” № 11 тел.: +359 32 643 157, e-mail:omg_plovdiv@abv.bg, www.omg-bg.com

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017г.на министъра на
образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на
ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и
частните училища на територията на Република България и съгласно Приложение №1 и
Приложение №3 на същата заповед Ви уведомяваме, че математическото състезание
„Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 09.06.2018
г.(събота) от 09:00 ч. в МГ „Академик Кирил Попов”.
Състезанието е с продължителност 3(три) астрномически часа. Можете да се
запознаете подробно с регламента на състезанието, който се намира на сайта на МОН
в раздел „Олимпиади и състезания:
https://www.mon.bg/bg/80
Резултатите от състезанието важат за прием в V клас на МГ „Академик Кирил
Попов”, съгласно регламента за държавен план-прием в V клас за учебната 2018/2019
година, приет от ПС и съгласуван ОС.
Регистрация за участие на учениците се извършва на адрес:
http://sors.omg-bg.com
от 28.05.2018г. до 16:30ч на 06.06.2018г. След това
системата за регистрация ще бъде затворена.
Състезанието е без такса за участие. Моля не обръщайте внимание на
съобщението за заплащане на такса при регистрацията!
Отговорността за коректното изписване на имената на ученика, класа и
училището при регистрацията е на родителя. При изписване на имената на децата
голяма е само първата буква от тях.
Задължително при регистрацията се попълва полето “e-mail”.
Ако системата Ви издаде номер, то ученикът е регистриран успешно в системата
с личните данни, които сте въвели.
Ако желаете да проверите Вашия регистрационен номер, влезте в състезанието
и натиснете бутон „Информация“, след което въведете e-mail-a, с който сте се
регистрирали.
Родители, които не желаят резултатите на децата им да бъдат публикувани,
подават декларация по образец по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от
олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на
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министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).
Декларациите ще се приемат в деловодството на гимназията до 16:30ч. на 06.06.2018г.
На 08.06.2018г. на сайта на МГ „Академик Кирил Попов“ ще бъде публикувана
информация относно разпределението на учениците по зали.
Учениците се явяват в гимназията в 08:15ч. и заемат местата си не по-късно от
08:30 ч. на 09.06.2018 г.(събота), като ще бъдат допускани в сградата само срещу
документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.
Учениците носят със себе си химикал, пишещ със син цвят, гума, молив,
чертожни инструменти.
По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилна
техника, други технически средства или математическа литература.
Протокол с резултатите се публикува на сайта на МГ „Академик Кирил Попов”
при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците. Резултатът от
оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.
Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или
настойник в МГ „Академик Кирил Попов” по ред, определен от Началника наРУО и
обявен на сайта на училището.
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