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ДО
НАЧАЛНИКА
НА РУО – СОФИЯ ОБЛАСТ

УВАЖАЕМИ Г-Н /Г-ЖО/ НАЧАЛНИК,
Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици
от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” ще се проведе за осма година.
 Заявки за участие се подават по обявения график на имейла на сдружението
stapala_na_znanieto@abv.bg. Таблицата за заявка се изтегля от страницата ГРАФИК на
www.edu.10knigi.org.
 Материалите за състезанието се подготвят за изпращане при спазване на
всички противоепидемични мерки.
 Материалите се получават в училищата, заявили участие, по куриер и след
провеждане на състезанието се връщат на адреса на Сдружението по куриер за наша
сметка.
 Такса участие – 8.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв.
от участник е в полза на училището.
 Финалният кръг е без такса участие и в него участват всички, които са
показали резултат 46-50 точки в двата предварителни кръга.
 Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. Часът на
провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
 Състезанието се провежда при спазване на НАСОКИ ЗА РАБОТА НА
СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В
УСЛОВИЯТА НА COVID-19.
 Времетраене - един и половина астрономически часа.
 Резултатите се обявяват на www.edu.10knigi.org.
 Участниците получават грамота.
Забележка:
Вторият предварителен кръг е писане на текст, съобразен с вида писмени
съчинения, изучавани в съответния клас. Всяко училище, заявило участие, получава
темата за работа в запечатан плик и подпечатани листове за участниците.
Подробности за регламента можете да прочетете на страницата на състезанието
www.edu.10knigi.org.
Състезанието се провежда съгласно следния график:

Състезание

Дата на подаване
на заявки за
състезанието

Първи
предварителен

12.10.- 23.10.2020 г.

Дата на получаване
на материали за
състезанието

26.10.- 01.11.2020 г.

Дата на
провеждане на
състезанието

Обявяване на
резултати от
състезанието и
получаване на
грамоти

05.11.2020 г.

02.12.2020 г.

12.02.2021 г.

15.03.2021 г.

10.05.2021 г.

31.05.2021 г.

кръг
Втори
предварителен

11.01.- 25.01.2021 г.

01.02.-08.02.2021 г.

кръг
Финален кръг
„Стъпала на
знанието.
Български език и

Имената на
участниците ще
бъдат обявени на
www.edu.10knigi.org

19.04.- 29.04.2021 г.

литература“

УВАЖАЕМИ Г-Н /Г-ЖО/ НАЧАЛНИК,
Моля да уведомите училищата.

С уважение:

проф. Валери Стефанов
Председател на УС на Сдружение „10 книги” и
Научен ръководител на Програма „Стъпала на знанието”

