На 19 февруари 2022 г. ще се проведе
Националното състезание по финансова грамотност, организирано от
Министерството на образованието и науката, за ученици от V до XII клас.
На ученици от I до IV клас се дава възможност да участват в аналогично
състезание по финансова грамотност, организирано от Сдружение
„Европейско кенгуру“

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ
(възрастова група I – IV клас)
19 февруари 2022 г.
РЕГЛАМЕНТ
1. Състезанието по финансова грамотност е в един кръг. То се организира
от Сдружение „Европейско кенгуру“. Състезанието е индивидуално, като се
дава възможност учениците от I до IV клас да участват в него с такса
правоучастие.
2. Състезанието се провежда на 19 февруари 2022 г. /събота/ от 11:00 ч.
до 13:00 ч. Време за работа 120 минути.
3. Форматът на състезанието е 7 задачи, първите 5 са тестови с избираем
отговор, задача 6 е с кратък свободен отговор, а задача 7 e с подробно описание
на решение.
4. За всеки верен отговор на задачи с номера 1-5 се присъждат 3 точки, на
задача с номер 6 – 5 точки, а на задача номер 7 – 10 точки. За грешен или
непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 30.
5. Състезанието по финансова грамотност включва 4 отделни теми за
класовете от I до IV включително. Учебното съдържание е от
задължителната/общообразователната и допълнителната/свободноизбираемата
подготовка, като обхваща темите по финанси и финансова грамотност за
съответния клас, заложени в учебните програми по математика, технологии и
предприемачество и гражданско образование.
6. Желаещите да участват попълват Заявка за участие. Заявката е
индивидуална за всеки участник. Неразделна част от заявката за участие е
Декларацията, която задължително се попълва и подписва от родител на
участника. Заявката се сканира и изпраща в срок до 18 февруари 2022 г. на
електронен адрес: math.bulgarian.kangaroo@gmail.com
7. Таксата правоучастие за всеки ученик е 10 (десет) лева. Таксата се
превежда в срок до 18 февруари 2022 г. на следната банкова сметка:
Сдружение „Европейско кенгуру”
IBAN BG08 STSA 9300 0023 0766 34
BIC STSABGSF
Банка ДСК ЕАД
Такса ФМ за …………… (посочва се името на ученика).

Документът за извършения превод се сканира и изпраща в срок до 18
февруари 2022 г. на електронен адрес: math.bulgarian.kangaroo@gmail.com
заедно със заявката за участие. При желание за издаване на фактура се
посочват и необходимите данни (наименование, ЕИК, МОЛ, адрес).
8. При организирано участие на повече от 10 желаещи ученици на едно
място следва да се обърнете за допълнителни указания на посочения по-горе
електронен адрес или на телефон 0889770950 .
9. Преди състезанието родителят разпечатва Индивидуална бланка за
попълване на отговори и решения, която се попълва от ученика и върху която
ученикът работи по време на състезанието.
10. В деня на състезанието в 11:00 ч. всеки участник получава
заявената тема на посочения от него електронен адрес и започва да решава
задачите в рамките на регламентираното време.
11. Ученикът работи самостоятелно, за да се преценят реалните му
възможности.
12. След приключване на състезанието с помощта на родителя бланката
се сканира и изпраща в срок до 13:30 ч. на 19 февруари 2022 г. на електронен
адрес math.bulgarian.kangaroo@gmail.com.
13. Верните отговори и критериите за оценка на задача 7 ще бъдат
публикувани на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“ не по-рано от 17:00
ч. на 19 февруари 2022 г.
14. Резултатите на явилите се ученици ще бъдат публикувани на сайта на
Сдружение „Европейско кенгуру“ в срок не по-късно от 4 март 2022 г. (при
условие, че поне 60 % от участващите, желаят резултатът им да се публикува).
15. Всеки ученик получава сертификат за участие, а представилите се на
първите три места във всеки клас получават грамота. Сертификатите за участие
и грамотите ще бъдат сканирани и ще се изпращат по електронната поща.
За допълнителна информация:
Диана Стефанова, GSM 0889770950

