
 

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ - ГРАД КЪРДЖАЛИ 

 

ОБЯВЯВА 

конкурс „ЧРЕЗ ПРОСВЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ“, 

посветен на патронния празник на учебното заведение 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОБЛАСТЕН КОНКУРС 

учебна 2022/2023 година 

 

 

Тема на празничното съревнование, посветено на 109 години от създаването на 

училището ни: " С ИДЕАЛИТЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО ". 

 

Цели на конкурса: Да се активизира творческото мислене на учениците. Да се провокират 
въображението и креативността на участниците. 

 
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления: 
1. Рисунка – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас; 
2. Литературно творчество –  „Разказ“ – I-XІІ клас; „Есе“ – VIIІ-ХІІ клас; „Стихотворение“ – І-

XII клас;  
3. Мултимедийна презентация – в две възрастови групи: V-VII клас и VIII-XII клас;  

Участието във всички направления на конкурса е индивидуално. 
 
Изисквания към рисунките: 

 размерът на картона, материалите и техниката на рисуване са по избор участниците;  

 изпращат се оригинални рисунки; 

 на гърба на ученическите разработки се изписват трите имена, възраст, клас и 
наименование на творбата. 

Критерии за оценка: отразяване на тематиката, композиционно решение, ниво на 
изпълнение, художествена изразителност.  

 
Изисквания към литературните творби: „Разказ“, „Есе“ и „Стихотворение“: 

 творческите разработки се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 
Times New Roman, интервал между редовете 1.0; 

 на реда след заглавието се изписват трите имена на автора, възраст, клас и 
наименованието на творбата. 

Критерии за оценка: идея на собственото съчинение, оригиналност, творческа и 
художествена цялостност, яркост и въздействие на изложеното.  

 
 

 
 



 
 

Изисквания за мултимедийна презентация: 
- Наличие на въздействащо послание 
- Име на файл (файлът да е с име: Тема_Име_клас_№ )  
- Формат на файла ( MS Power Point) 
- Презентацията да бъде изготвена под формата на слайдшоу с времетраене до 10 минути 
Провеждане: 
Всеки участник може да участва само с едно свое произведение  във всяко направление. 
Всяка ученическа разработка трябва да съдържа трите имена на автора, клас, собствено 

заглавие /мото/ послание, подчинено на или свързано с темата на конкурса. 
Краен срок за изпращане на творбите: 9.12.2022 г. 
Рисунките да бъдат изпратени на адрес: гр. Кърджали ул.“ Отец Паисий“ 12; получател СУ 

„Отец Паисий“ за конкурса „ Чрез просвета за България“ 
Литературните творби и мултимедийните презентации да се изпращат на електронен адрес: 

otec_paisii@mail.bg 
 
Класиране и награждаване: 
Жури, съставено от учители в СУ „Отец Паисий“, ще разгледа, оцени и класира ученическите 

произведения по направления и възрастови групи. 
Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: 
 точност (достоверност, правилност, прецизност, безпогрешност);  
 пълнота (изчерпателност, всеобхватност, цялостност, задълбоченост, детайлност); 
 оригиналност (нестандартност, самобитност, независимост, творчески подход); 
 вариативност (търсене на различни възможности при подбора, тълкуването и 

представянето на факти, техники, твърдения); 
 език и стил (правилност, прецизност, многообразие и асоциативност).  
Високо ценени ще са креативността, оригиналността и посланията, отправени чрез 

творбите. 
Авторите на отличените и наградените творби ще бъдат обявени на официалния училищен 

сайт на 14.12.2022 г. 

     Награждаването ще се извърши на 15.12.2022 г. от 12:30 часа в СУ „Отец Паисий“. 

     При невъзможност за провеждане на присъствено награждаване, участниците ще бъдат 
уведомени своевременно, а наградите ще се изпратят по куриер, за сметка на получателя. 

 
Организаторите си запазват правото за промени, а класираните ученици ще бъдат 

своевременно информирани няколко дни преди евентуалното ѝ провеждане. 

 
 

Желаем успех на всички и с нетърпение очакваме  
вълнуващите Ви произведения! 

 
 
 


