
 
1

РЕГЛАМЕНТ 

НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

 „ЗНАМ И МОГА” ЗА УЧЕБНАТА 2010 /2011 ГОДИНА 

 

 

Националното състезание „Знам и мога” се организира от Министерство на 

образованието, младежта и науката (МОМН). То се провежда по график, определен със 

Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и 

науката и предоставя възможност за творческа индивидуална изява на учениците от ІІІ-

ІV клас.  

ЦЕЛИ 

Основна цел на състезанието „Знам и мога” е да стимулира уменията на 

учениците да прилагат усвоеното в нови ситуация и среда, да решават проблеми, да 

предлагат и аргументират идеи, разкриващи развитието на когнитивни социални 

умения и творческия потенциал на учениците от началната училищна възраст.  

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в 

която учениците решават 12 задачи от разнообразни области на познание, включително 

екологично образование, здравно образование, защита от бедствия и аварии, в 

критични ситуации, безопасност на движението и др.  Задачите са обединени 

тематично и са съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на 

съответния кръг на състезанието. Те създават възможност за решаване на проблем, за 

избор на решение и  аргументиране на собствения избор, за изява на оригинално 

мислене и творчество. 

Изпълнението на задачите е индивидуално.  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДАЧИТЕ  

Задачите, критериите за оценка и насоките за провеждане на трите кръга на 

състезанието се разработват от националната комисия, определена със заповед на 

министъра на образованието, младежта и науката. Те се публикуват чрез сайтовете на 

регионалните инспекторати по образованието и се разсекретяват с парола, оповестена в 

9.00 часа в деня на състезанието. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ - 2 (два) учебни часа. 

НАЧАЛОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО - 10.00 часа.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ  

За провеждане на училищния кръг директорът на училището издава заповед, в 

която определя мястото на провеждане на състезанието, както и състава и 

задълженията на комисиите по провеждане и проверка. Когато състезанието се 

провежда в средищно училище и в него ще участват и ученици от съседни населени 

места, се определят и лицата, които ще придружават учениците. За участието на 

ученици в състезание, което се провежда в друго населено място, се изисква писменото 

съгласие на родителите.  

Командировъчните разходи на учениците и учителите за участие в областния 

кръг на състезанието се осигуряват от училището или от спонсори.  

Резултатите от училищния кръг на състезанието (писмените работи, списъците 

на участници и техните оценки, протоколите) се изпращат в РИО до 5 работни дни след 

приключване на състезанието. 

За провеждане на областния кръг началникът на РИО назначава със заповед 

областна комисия за организиране на състезанието и определя  училищата-домакини, 

квесторите и оценителите.  

Областният кръг се провежда в училища-домакини. По преценка на  РИО 

областният кръг може да се проведе на място в съответното училище, от което са 

номинирани участници. В този случай се определя процедура за засекретяване на 

индивидуалните работи на учениците и предаването им за оценяване от областната  

комисия за провеждане на състезанието. 

В срок до 10 работни дни от състезателния ден областната комисия за 

организиране, провеждане и оценяване на състезанието изготвя протокол за явилите се 

ученици и техните резултати. Протоколите с имената на класирания за национален кръг 

ученик от съответния регион се изпраща в дирекция “Образователни програми и 

образователно съдържание” в МОМН.  

При организирането и провеждането на областния кръг на състезанието може да 

се търси партньорство на фирми и организации, които да връчват грамоти и награди.  

Националният кръг се провежда и оценява от национална комисия. Участието 

на учениците в националния кръг на състезанието, както и на придружаващите лица, е 

за сметка на училището.   

За участието в националния кръг на състезанието МОМН издава грамоти на 

всички участници и награждава класираните на първите 3 места. 
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КЛАСИРАНЕ  

Учениците, които на училищния кръг са получили над 75 % от максималния 

брой точки имат право на участие в областния кръг на състезанието. Номинирането на 

участниците за областния кръг на състезанието се извършва от училищната комисия, 

определена със заповед на директора на училището.Училищните и областните комисии 

могат да определят и допълнителни критерии за класиране на областен и национален 

кръг. 

В областния кръг участват учениците, класирани на първо и на второ място в 

училищните състезания. Номинирането на участниците за националния кръг на  

състезанието се осъществява след оценяване на участниците в областния кръг на 

състезанието от  регионална комисия, определена със заповед на началника на РИО.  

 За участие в националния кръг се допускат само участниците в областния кръг, 

класирани на първо място. При еднакви резултати победителят се определя според 

времето за решаване на задачите. Домакините на  националното състезание имат право 

на двама участници повече.  

Класирането на участниците в националния кръг на състезанието се осъществява в 

деня на състезанието от националната комисия за организиране и провеждане на 

състезанието.    

Класирането е индивидуално. Всяка индивидуална работа се оценява от двама 

проверители, като при необходимост се арбитрира. Оценката на арбитъра е 

окончателна.   

КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ 

Координацията и контролът по провеждането на общинския и областния кръг се 

осъществява от РИО, а на националния кръг - от дирекция „Образователни програми и 

образователно съдържание” в МОМН. 


