
 
         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ - ВАРНА 

кв.“Чайка“, р-н Приморски, тел. 052/302-358; 052/302-359 

e-mail: ou_ gsrakovski@abv.bg      http://ourakovski.com 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№РД07-485 /11.03.2021г. 

 

На основание чл.257, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО в изпълнение на 

правомощията по чл.31 от наредба №15 от 22.07.2019г. и във връзка с 

регламента  Регламента за провеждането на „Пролетно математическо 

сътезание“ за 2020/2021 уч. година 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Ред за записване за участие в „Пролетно математическо сътезание“, което 

ще се проведе на 27.03.2021г. в сградата на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, 

за учениците от ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна. 

1. Записването става, чрез подаване на заявление от родителя, по 

образец, в работното време на канцеларията на училището от 09.00 

до 17.30ч.  до 17.03.2021г. включително. Всяко заявление се 

придружава от попълнена декларация за съгласие подписани от 

родител и ученик. 

2. На 18.03.2021г. в срок до 12.00ч. Мариана Костова – технически 

секретар попълва данните в приложената таблица – страница 1 и 

страница 2. При заявен отказ от публикаване на лични данни, в 

таблицата, срещу името на участника вписва входящия номер на 

заявлението за участие. Наименова файла в съответствие с 

указанията и го предоставя на директора чрез електонната поща. 

3. Всеки участник да се запознае със следната информация, свързана с 

участието: 

- Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през 

учебната 2020/2021 година ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09:00 
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часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - 

домакин и училище - координатор на състезанието. 

- На 25.03.2021г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат 

оповестени работните места на учениците. 

- Регламента на състезанието е публикуван на електронната 

страница на МОН. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни, чрез 

сайта на училището от Адриана Трифонова – главен учител. 

Контрол по изпълнението възлагам на Тодорка Тодорова – главен 

учител. 

 

Димитър Димитров  

Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна 

 

 


