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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици,
Инициативен комитет от ученици на XIГ клас, випуск 1976 година, с класен
ръководител Васил Зарев, за четвърти пореден път ще връчи награда на негово име.
Васил Зарев e голям български математик и педагог, свързал живота си с
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов”, личност с будна гражданска съвест,
демократ, хуманист и родолюбец, един от съвременните будители, човек, помогнал в
духовното и професионално израстване на редица поколения от възпитаници на МГ „Акад.
Кирил Попов“
В конкурса за Наградата „Васил Зарев” през учебната 2019/2020г. могат да
участват ученици на МГ „Акад. Кирил Попов“, от VIII до XII клас включително.
Конкурсът ще премине през няколко етапа:
I.
Предложения от ученици на задачи, чието решение изисква оригинално и
нестандартно мислене. Учениците, които желаят да предложат задача,
участват анонимно. Името на всеки участник се засекретява лично чрез
вписване и запечатване в малък плик, който заедно с условието и решението
на предложената задача, се поставя в по-голям плик, размер А4 и се предава
в дирекцията на гимназията. Комисия, определена със заповед на Директора на
МГ, ще направи подбор на задачите и ще избере най-добрите предложения.
II.
Открита лекция по тема от състезателната математика, избрана от
Борислава Зарева, която ще се проведе на 11.04.2020 год. в МГ „Акад. Кирил
Попов“, като часът ще бъде уточнен допълнително.
III.
Решаване на задачи, свързани с темата на лекцията и задачи, предложени от
учениците през I етап, което ще започне след лекцията на 11.04.2020 год.
Най –добре представилите се ученици ще бъдат поканени на събеседване с
комисията, за да се избере победител.
На 11.04.2020 год. по време на лекцията ще се проведе и среща с възпитаници на
Васил Зарев.
Срок за получаване на запечатаните в плик материали: 24.03.2020 г.
Наградата е еднократна в размер на 2
празник на гимназията, 05.05.2020 год.
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