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

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 28 април 2018 г. (събота) от 9:00 часа в МГ „Академик Кирил Попов” –
Пловдив ще се проведе Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от
IV клас.
Резултатите от състезанието важат за прием в V клас на МГ „Академик Кирил
Попов” – Пловдив, съгласно критерии, определени от училището.
Състезанието се провежда по регламент, утвърден със Заповед № РД 095411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката.
Начален час: 09.00 ч.
Продължителност: 120 минути
Учениците, заявили участие в състезанието, се явяват в гимназията в 08.20 и
заемат местата си в залите – не по-късно от 08.30 часа.
Учениците могат да се запознаят с писмените си работи в присъствието на
родител или настойник на 10.05.2018 г. от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 ч. в МГ
„Акад. Кирил Попов“-Пловдив, каб. 310, ет. III.
Подробности можете да видите в Регламента на състезанието, качен на сайта на
МОН: https://www.mon.bg/bg/80
Регистрация за участие на учениците се извършва на адрес:
http://sors.omg-bg.com
от 17.04.2018 г. до 16:30 часа на 25.04.2018 г. 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
РЕГИСТРАЦИЯ!
Отговорността при регистрацията за коректно изписване на имената на ученика,
класа и училището е на родителя.
Задължително при регистрация се попълва полето „e-mail“.
Ако системата Ви издаде номер, ученикът е регистриран успешно с личните
данни, които са въведени.
Ако желаете да проверите Вашия регистрационен номер, трябва да влезете в
състезанието и да натиснете бутон „Информация“, след което се въвежда е-mail, с
който сте се регистрирали.
Родители, които НЕ ЖЕЛАЯТ резултатите на децата им да бъдат публикувани,
трябва да представят декларация по образец в деловодството на училището до 16:30
часа на 25.04.2018 г.
Разпределението на учениците по зали ще бъде публикувано на сайта на
гимназията на 27.04.2018 г.
Резултатите на явилите се ученици на Национално математическо състезание
„Питагор“ ще бъдат обявени след 13.00 ч. на 08.05.2018 г. на сайта на МГ.
За повече информация: тел. +359 32 643 157 и на сайта на МГ: www.omg-bg.com

