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НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ “МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”- БУРГАС
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ “МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”- БУРГАС
ОРГАНИЗИРАТ

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА
„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“
КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА
НА Д.ИК. Н. ЯНКА ТАКЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ КЪМ КНСБ
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БУРГАС
ОБЩИНА БУРГАС
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС
СТАТУТ
Цели:
Възпитаване в родолюбие
Провокиране на творчески прояви
Мотивация за опазване на природата
Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност
Приобщаване на учениците към националните ценности чрез съвместна работа между
училището и семейството
6. Възпитаване в любов и уважение към българския език и литература като национална и
културна ценност и усъвършенстване на уменията на учениците за приложението им в
процеса на общуване
7. Поощряване на желанието на децата да работят разумно и безопасно с информационни
технологии
1.
2.
3.
4.
5.

I. УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват:
1. Ученици от 1 до 4 клас в четири възрастови групи – индивидуално участие
2. Ученици от 1 до 4 клас в екипи от 3 до 5 ученици – екипно участие
3. Участие на семейства, с дете-ученик в 1 - 4 клас
4. Ученици от 6 до 11 години и техните родители, живеещи в чужбина
Заявки за участие се изпращат до 19.02.2016г.
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II. ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И КАТЕГОРИИ
1. Български език и литература
1.1 Млади творци на художественото слово
2. Компютърни технологии
2.1 Компютърни магьосници
3. Изкуства
3.1 Млади музиканти
3.2 Млади художници
3.3 Млади приложници
4. Фотография
4.1 Млади фотографи
III. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Първи етап „БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ…“
Първият етап на конкурса се състои в решаване на тест, който включва задачи от учебен
материал, изучаван в съответния клас, по български език и литература, роден край, околен свят,
човекът и обществото, човекът и природата.
Дата за провеждане на първи етап на конкурса: 29.02.2016 г.(понеделник).
2. Втори етап „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ, ОБИЧАМ…“
Допускат се само участниците, които са участвали в първия етап на конкурса.
Участниците, включително и тези с екипно участие, работят по проекти в определените
тематични области и категории.
Дата за провеждане на втори етап на конкурса: 14.03.2016 г.(понеделник).
IV. НАГРАДИ
 Всички училища, които се включат в първия етап на конкурса, получават сертификат за
участие.
 Всички участници в първия етап на конкурса получават сертификат за участие.
 Наградените на първите три места във втория етап в различните категории получават
грамоти и предметни награди.
 Преподаватели, ангажирани с подготовката и участието на свои ученици, получават
сертификат за участие в конкурса.
 Официалното връчване на грамотите и наградите на отличените участници във втория
етап на конкурса ще се състои на 15.05.2016 г. в залата на Областна администрация
- Бургас.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Етапи за провеждане и изискванията към творбите от всяка категория са описани
в приложение към статута.
Допълнителна информация за конкурса можете да получите на сайта
http://www.lakatnik.org или да зададете въпроси на електронната поща на организационния
комитет: lakatnik@lakatnik.org

2

