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ДЕСЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ  

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

Официални изисквания за провеждане на състезанието 

(за учителите-координатори, квесторите и училищните директори) 
 

Състезанието се провежда в рамките на 60 минути на 26/27 ноември, 2019. Всяко училище 

информира организаторите за избраната дата до 17 ноември. 
  

1. Състезанието се провежда в регистрираните за участие училища под ръководството на 

учителя-координатор в училището. Той отговаря за кореспонденцията с организаторите на 

състезанието, разпространява предоставената от тях информация и изпраща работите по 

пощата. 
 

2. В деня на състезанието се осигурява присъствието на квестор(и) (минимум по един за всяка 

стая, в която се провежда състезание). Квесторите са учители от регистрираните училища, които, 

по възможност, не са учители по английски език. Ролята им е да осигурят спокойното 

провеждане на състезанието и съблюдаване на правилата за провеждането му – запазване на 

тишина в залата, недопускане използването на речници, телефони и други помощни материали 

и средства. Учителят-координатор не може да бъде квестор. 
 

3. Мястото за провеждане на състезанието: 

• е в сградата на регистрираното училище; 

• разполага с маси/чинове, на които всеки ученик има достатъчно място за писане; 

• има стенен или друг вид часовник, за да се отбележат началото и края на 60-те минути 

на състезанието (Учениците нямат право да ползват мобилни телефони за проверка на 

часа, така че часовникът в стаята трябва де се вижда от всички ученици); 

• има черна или бяла дъска, на която темите предварително са написани четливо и 

закрити. Написани са съвсем точно, както в изпратения лист с теми: например “6.1 –...”. 

Представят се само темите за съответните класове в дадена стая. 
 

4. По време на състезанието учителят-координатор и квесторите разполагат с: 

• копие от официалните изисквания за провеждане на състезанието (настоящият 

документ); 

• копие от официалните правила за състезателите – качени са на сайта на състезанието; 

• копие от чек-листа за състезанието;* 

• копие от статистическия формуляр за състезанието.* 

• необходимият брой копия от формуляра за лични данни  (1 бр. за всеки ученик) *; 

• копие от официалния списък със състезателните теми;** 

• голям плик, с предварително написан адрес, в който работите се изпращат; 

• телбод (за прикачване на формуляра за лични данни  към работата на съответния 

ученик); 

*Тези документи ще бъдат качени на сайта на състезанието. 

** Този документ ще бъде изпратен на учителите-координатори по имейл на 25 ноември, 

2019г..  
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5. Учениците заемат местата си в стаята, където се провежда състезанието, не по-късно от 10 

минути преди обявеното начало. 

 

6. Учениците носят: 

• листа за писане (не тетрадка). При възможност, училището може да осигури хартия за 

писане. Размерът на хартията е без значение, както и дали е карирана или бяла. 

• молив или химикалка (учениците избират да пишат с молив или химикалка, могат да 

задраскват и да трият, ако се налага). Не е важно работите да са красиви, важно е да 

бъдат четливо написани. 

 

7. Когато учениците пристигнат в стаята, където се провежда състезанието, получават копие от 

формуляра за лични данни, който попълват. Те не пишат имената си никъде другаде, освен 

върху този лист. 

 

8. След като учениците попълнят формуляра за лични данни, учителят-координатор прочита 

официалните правила за състезателите. 

 

9. Учителят-координатор прочита всяка тема веднъж.  Предварително написаните теми се 

откриват и остават на дъската по време на цялото състезание.  След това той напуска стаята и 

няма право да влиза докато изтече състезателното време. 

 

10. Квесторът информира учениците, че могат да започнат да пишат, обявява началния и 

крайния час (например, “Сега е 16:40, времето за писане приключва в 17:40”) и ги записва на 

дъската.  

 

11. Учениците записват съвсем точно темата на творбата и номера (например 6.1) в началото 

на страницата. 

 

12. Докато пишат, учениците пазят тишина и не разговарят помежду си. Квесторите обикалят 

стаята и следят за спазването на изискванията за провеждане на състезанието. Ученици, които 

разговарят, преписват, използват помощни материали (включително мобилни телефони), се 

отстраняват от състезанието и работите им се анулират. 

 

13. Квесторът информира учениците, когато остават 15 минути до края на разрешеното за 

писане време, след това 5 минути преди края, както и когато времето е изтекло. Когато се обяви 

край на състезанието, всички ученици оставят молива или химикалката си на масата и обръщат 

писмената си работа с лице към масата.   

 

14. Учениците прикачват формуляра за лични данни на гърба на работата си. Квесторът събира 

работите от учениците и те могат да напуснат стаята. (Учениците, които приключат работата си 

преди края на обявените 60 минути, могат да предадат работата си на квестора. Формулярът за 

лични данни се прикачва с тел бод НА ГЪРБА на писмената работа. След като това е направено, 

ученикът може да напусне стаята). 
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15. Учителят-координатор, в присъствието на квестора, сортира работите по класове, като гледа 

само листовете с личните данни на учениците, не самите текстове.  

 

16. Все още в присъствието на квестора, учителят-координатор попълва статистическия 

формуляр за състезанието. 

 

17. Учителят-координатор поставя подредените по класове работи (6 клас - най-отгоре, 12 клас 

- най-отдолу) в предварително адресирания пощенски плик. Статистическият формуляр за 

състезанието се поставя най-отгоре върху работите вътре в плика. След като пликът е запечатан, 

квесторите могат да напуснат стаята. 

 

18. Учителят-координатор изпраща колкото се може по-скоро плика с работи (точният адрес ще 

ви бъде съобщен преди състезанието). Пликът трябва да има пощенско клеймо не по-късно от 

28 ноември 2019 г. 

 

19. Първият етап на оценяването ще се осъществи от 4 комисии, които ще работят в София на 11 

януари. 

 

20. Четирите най-добри творби от всеки клас избрани от всяка комисия се класират за 

националното оценяване.  Класиралите се за национално оценяване се обявяват до 15 януари. 

 

21. Училищата получават по пощата сертификати за участие (за всички участвали ученици) в края 

на м. февруари. Имената на учениците се попълват в училището. 

 

22.  Националното оценяване се провежда 25 януари  в София.  

 

23. Победителите в националния кръг се обявяват до 27 януари. 

 

24. Церемонията по награждаване на победителите в националното състезание ще се проведе 

на 15 февруари. 

 

Заключителни условия 

 

1. Организаторите имат изключителни права върху изпреатените работи и могат да ги 

използват, както и името на всеки един от участниците, техни снимки и/или глас в 

публикации и реклами свързани със състезанието, без за това да е необходимо да 

се изисква предварително одобрение или да се изплаща компенсация.  

2. Изпратените работи не се връщат на авторите им. 

3. Индивидуални резултати не се изпращат. 

4. Авторите нямат право да публикуват работите си в централни или местни издания 

(печатни и он-лайн) преди публикуването на официалната брошура с наградените 

работи на интернет страницата на състезанието.  

 


