ДО
ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“
Уважаеми колеги,
На 19 март 2016 г. в България успешно се проведе Областният кръг на
традиционното и най-масово математическо състезание „Европейско кенгуру”.
Позволете ми да благодаря на всички вас, които положихте неимоверни
усилия да организирате и проведете състезанието във вашето училище, във вашия град!
Следващата седмица на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“
www.bulgarian-kangaroo.eu ще бъде качен пълният списък с резултатите на участниците
в състезанието. Изчакваме протоколите от главния експерт по математика в МОН,
който съгласно Регламента на състезанието трябва да ги предаде на Националната
комисия.
Въз основа на заповед № РД 09-1418 от 02.10.2015 г. на МОН Националният
кръг на състезанието ще се проведе на 4 юни 2016 г. в София.
Списъкът с допуснатите до него ученици ще бъде качен на сайта на МОН –
www.mon.bg. Съгласно Регламента, за участие в Националния кръг не се събира такса
правоучастие.
Използвам възможността да ви информирам за предстоящите традиционни
мероприятия, свързани със състезанието.
Международен летен лагер „Европейско кенгуру“
Лагерът ще се проведе в периода 1 – 7 август 2016 г. в Родопите, Чепеларе,
хотел Борика 4* под опитното и сърцато ръководство на прекрасния екип от колеги –
математици от МГ „Баба Тонка“, град Русе начело с г-жа Мирослава Костадинова и
г-жа Галина Бобева, както и с любезното съдействие и подкрепа на туристическа
агенция Лоял Травел ЕООД.
Поканени за участие в лагера до запълване на бройката са всички желаещи
ученици от 1 до 12 клас, явили се в тазгодишното издание на състезанието „Европейско
кенгуру“. По традиция получилите максимален брой точки на Националния кръг на
състезанието на 4 юни 2016 г. участват в лагера безплатно.
Желаещите могат да се регистрират на:

http://loyal-school.com/vakantsii/vakancii-v-balgaria/mejdunaroden-lager-shkola-evropeisko-kenguru

Научен семинар за подготовка на българските предложения за задачи за
следващото издание на математическото състезание „Европейско кенгуру“
Традиционният научен семинар ще се проведе в периода 15 – 22 август 2016 г.
във Велинград, СПА хотел Елбрус 3*.
В него ще участват също учители и експерти, съдействали за масовото участие в
състезанието „Европейско кенгуру“, както и колеги, активно включващи се в
подготовката на научната част на състезанието.

София, 22 април 2016 г.

Проф. дн Сава Гроздев
Представител за България в
Асоциация „Кенгуру без граници“,
Председател на Националната комисия
„Европейско кенгуру“

