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                                                             РЕГЛАМЕНТ 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА: 

„В началото бе словото..." 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да се развие критично мислене и да се изгради правилно 

отношение към ролята на словото през вековете. 

УЧАСТНИЦИ: Ученици в две възрастови групи: 

 I—ва възрастова група — от V - VII клас.  

II —pa възрастова група — от VII - XI клас.  

РЕГЛАМЕНТ:  

• Право на участие имат всички ученици от V – XI клас от област Кърджали;   

• Участието е индивидуално;  

• Всеки участник може да представи по едно есе. 

 ВСЯКА КОНКУРСНА ТВОРБА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 

 • Име и фамилия на участника; 

 • Клас, училище;  

 • Телефони за връзка;  

 • Населено място.  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:  

 • Творбите трябва да отговарят на зададената тема, да бъдат авторски и да не копират    

съществуващи други;  

• Обем: до 2 страници във формат А4;  

• Формат: DOC uлu DOCX на Microsoft Word;  

• Разред на редове и абзаци: 1,5;  
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• Размер на шрифта: 12.  

 

ПРАВО НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:  

• Есе, което не отговаря на условията за участие, както и на всички данни, изисквани за 

неговото представяне, няма да бъде разглеждано;  

• Конкурсните творби не подлежат на връщане;  

• Есетата могат да бъдат отпечатвани в специализирани издания или информационни 

материали;  

• Ще бъдат отличени по три творби за първо, второ и трето място, съответно и в двете 

възрастови групи и публикувани на сайта на училището на 24 май 2020 г.;  

• Официалното награждаване на творбите ще се проведе след отмяна извънредното 

санитарно положение, свързано с разпространението на вируса COVID-19.  

КРИТЕРИИ: 

 • Теза, съответстваща на определената тема; 

 • Оригиналност и творчески подход;  

 • Изразяване на лична позиция; 

 • Използване на подходящи стилови и езикови средства за постигане на убедителност и 

въздействие.  

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 20.05.2020 г. 

 • Есетата изпращайте на e-mai1: kg_sou_inf2@abv.bg;  

• За повече информация: тел: 0899179344 – Карамфила Милчева. 
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