Математическо състезание „Хитър Петър” – Габрово
(втората събота на месец октомври)
ИНСТРУКЦИЯ
за организиране и провеждане на състезанието
1. Приемането на заявки и записването става до вторник-сряда. Силно
желателно е в този процес да се използва файла-заявка и своевременно да се
нанасят имената на записалите се ученици в него.
2. В следващите два дни попълвате файла-заявка с всички участници и той
трябва да е готов преди събота. Сортирате участниците по класове, а в
класовете – по азбучен ред.
3. До петък трябва да е направено разпределението на децата по стаи.
(Желателно е децата да са разпределени равномерно, т.е. от едно училище
и от един клас да са разпръснати в повече стаи, а да не са в една стая.)
4. Петък е ден за размножаване. До 12 часа аз ще съм ви изпратил задачите.
5. В събота - квесторите събират само бланките за отговори, като ги
сортират по класове и ги донасят в учителската стая. Там те се събират пак
по класове.
6. Организирате екипи от квестори за всеки клас за проверка. След като
проверката е завършена, те сортират работите по азбучен ред.
7. Двама от квесторите нанасят резултатите за своя клас във файла-заявка
(той става и файл за резултатите) – единият диктува, другият въвежда.
( Вярвам, че имате достатъчно компютри в училищата. Дори и два-три
компютъра са достатъчни, защото екипите не свършват проверката
едновременно и може само 4-6 човека да въведат резултатите за всички
класове.)
8. Сортирайте файла с резултатите по класове, а в класовете по азбучен ред на
имената.
9. Готовият файл с резултатите ми изпращате по електронната поща в събота,
неделя или понеделник (за голям брой участници). (Желателно е всичко да
завърши в събота, когато имате екипи от квестори.)
10. Всички разходи на локалните организатори по организацията и

провеждането на състезанието са за тяхна сметка.
11. Потвърждавайте получаването на мейл от мен с Reply.

12. График на дейностите
№
Дейност
1. Изпращане на обявата до локалните
организатори

Срок
08-12 септември

2. Качване на обявата на www.smb-gabrovo.com

15-18 септември

Изпращане на обявата към РУО и училища в
3. страната

15-18 септември

Изпращане на обявата към РУО и училищата в
Габровска област
4. Приемане на заявки
5. Изпращане на задачите и бланките за отговори
(pdf) до локалните организатори

15-18 септември

6. Начало на състезанието
7. Изпращане на отговорите до локалните
организатори
8. Изпращане на резултатите до
централния организатор
(само файла)
9. Качване на предварителното класиране
(www.smb-gabrovo.com)

до вторник-четвъртък
петък 11-12 часа
събота, 11 часа
събота, 13 часа
събота – неделя
понеделник
(при голям брой
участници)
до вторник-сряда

