ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДИТЕ В МГ „ГЕО МИЛЕВ”
през учебната 2020-21година
№ олимпиада по
1
2
3
4
5
6
7

Български език и литература
Английски език
Немски език
Математика
Информатика
Математическа лингвистика
Философия

8
9
10
11

История и цивилизация
География и икономика
Физика
Астрономия

12 Химия и ООС
13 Биология и ЗО

Дата, ден
13.02.2021г.
23.01.2021г.
06.02.2021г.
24.01.2021г.
23.01.2021
29.01.2021г.
Предаване на
проекти до
24.01.2021г.
14.02.2021г.
13.02.2021г.
06.02.2021г.
Предаване
проекти
29.01.2021г.
30.01.2021г.
07.02.2021г..

Начален
час
9.00
9.00
13.30
9.00
14.00
14.00
-

9.00
13.30
9.00
на до
9.00
9.00

Учениците, които са заявили желание да участват в олимпиадите, се
явяват в училище най- късно 15мин. преди началото на олимпиадата.
Олимпиадите се провеждат при спазване от всички уастници на
следните противоепидемични мерки, определени в т. 1в на Заповед № РД01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването: задължително
носене на защитни маски за лице, спазване на физическа дистанция от наймалко 1,5м и недопускане до участие на лица с прояви на остри
респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено
дишане, загуба на обоняние и др.)
За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16
години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка
олимпиада, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец) за
публикуване на:
1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на
ученика, училище, клас, населено място)
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на
събитието.

При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на
съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика и
се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал.
Декларациите се представят попълнени преди началото на провеждане на
олимпиадата на квестора в стаята. .

