НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЧЕТЯЩО КЕНГУРУ”
РЕГЛАМЕНТ
1. Състезанието има за цел изява на най-добрите умения за четене и разбиране, които
учениците във всички възрасти развиват – ловко боравене с разнородни
информационни източници, бързо осмисляне на казаното и на подсказаното от даден
текст и уверено преценяване на неговите качества. Използвани са задачи със
структуриран (затворен) отговор. Изборът на текстове е съобразен най-вече с
интересите и любопитството на учениците.
2. Състезанието се провежда в 5 възрастови групи:
А. I-ва група:
3-4 клас;
Б. II-ра група:
5-6 клас;
В. III-та група:
7-8 клас;
Г. IV-та група:
9-10 клас;
Д. V-та група:
11-12 клас.
3. Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален).
4. Времето за работа на учениците за училищния кръг е 75 минути.
5. Началото на състезателния ден за училищния кръг е 11.00 часа.
6. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни имената
си, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 20 и кутийки
вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.
Училищен кръг
7. Форматът на състезанието е тест, който включва 20 въпросa с четири избираеми
отговора, от които само един е верният.
8. За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се
отнемат точки.
9. Проверяването и оценяването се извършва по места в училищата.
Национален кръг
10. Въз основа на резултатите от училищния кръг, Националната комисия "Четящо
кенгуру" извършва класиране на всички участници. Класирането се публикува в сайта
на фондация Млада България.
11. Окончателно решение за броя на участниците в националния кръг се взема от
Националната комисия "Четящо кенгуру". Водещ мотив за определяне броя на
участниците е само и единствено в интерес на състезанието и участниците в него.
12. Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва задачи
както със структуриран (затворен), така и със свободен (отворен) отговор.
13. Националната комисия "Четящо кенгуру" определя класираните на първо, второ и
трето място за всяка от петте възрастови групи съгласно получените резултати на
националния кръг.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Във връзка с приетия на 25.05.2018 г. Регламент за защита на личните данни ЕС
(2016/679) Ви информираме, че ще обработваме само инициалите на участниците,
т.е. в класирането, участникът Иван Петров Иванов, 5 кл., от 15-то СОУ „Елисавета
Багряна“, гр. Стара Загора, ще фигурира като: И. П. И., 5 кл., от 15-то СОУ „Елисавета
Багряна“, гр. Стара Загора. Оставяме на вас да прецените, според сключените с
учениците и техните родители декларации, дали ще ни изпратите трите имена на
участниците или само техните инициали. Трите имена ще бъдат съкратени до
инициали при публикуване на класирането.

