
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Министерство на образованието,  младежта и науката
Регионален инспекторат по образованието-Русе

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ……………………….…
ГР./С. ………………………
ОБЛАСТ   РУСЕ

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, с която са утвърдени изискванията за организиране и
провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и национални състезания
по професии през учебната 2012-2013 г., общинските кръгове на олимпиадите по отделните
учебни предмети ще се проведат в съответните училища по следния график:

№ О Л И М П И А Д А ДАТА НАЧАЛЕН
ЧАС:

1 “Знам и мога” – за IV клас 26.01.2013 -
2 Български език и литература 16.02.2013 09.00
3 Английски език 09.02.2013 09.00
4 Немски език 10.02.2013 09.00
5 Руски език 16.12.2012 14.00
6 Испански език 16.12.2012 14.00
7 Френски език 16.12.2012 14.00
8 Математика 15.12.2012 09.00
9 Информатика 06.01.2013 09.00
10 Информационни технологии - до 06.01.2013 -------
11 Математическа лингвистика 16.12.2012 09.00
12 Философия - до 05.02.2013 -------
13 История и цивилизация 18.12.2012 14.00
14 Гражданско образование - до 12.02.2013 -------
15 География и икономика 21.02. 2013 14.00
16 Химия и опазване на околната среда 24.01.2013 14.00
17 Физика 06.01.2013 14.00
18 Биология и здравно образование 30.01. 2013 14.00
19 Астрономия - до 14.01.2013 -------
20 Техническо чертане - до 24.02.2013 -------

Организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадите следва да се
осъществи в съответствие със Заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, Приложение №1, Раздел ІІ. “Организиране и
провеждане на ученическите олимпиади”, т. 1. Общински кръг - от т.1.1. до т.1.10. и
регламента на съответната олимпиада, публикуван на електронната страница на
МОМН (www.mon.bg) – рубрика “Олимпиади и състезания”.



Директорът на училището получава от експерта в РИО – Русе темите и задачите
по съответния учебен предмет (съгласно регламента) в последния работен ден преди
провеждане на общинския кръг.

В срок до 07.12.2012 г. (петък) е необходимо да подадете заявка в РИО – Русе
за учебните предмети, по които ще се организират и проведат общински кръгове на
олимпиадите в повереното Ви училище.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадите училищата,
които имат допуснати ученици, ще бъдат уведомени писмено.

При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към
експертите по съответните учебни предмети в РИО – Русе.

Забележка: Учениците, желаещи да участват в олимпиади, които се провеждат в
учебни дни, следва да бъдат освобождавани от съответните часове.
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