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    Езиков център Hi School, гр. Варна 

 

организира 

 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ИЛИ СЪЧИНЕНИЕ 

 “MY DREAM SCHOOL” 

 

Цели: 

 Да се стимулира детското въображение и развитието на детското творчество. 

 Да се осигури възможност за творческа изява на детските таланти. 

 Да се повиши мотивацията на децата за обучение в положителна учебна среда.  

 Да се отличи важността на чуждоезиковото обучение в съвременния свят. 

 

Участници: 

 В конкурса могат да участват деца от 1 до 4 клас. 

I-ва възрастова група – деца от 1 и 2 клас. Участието е с рисунка. 

II -ра възрастова група – деца от 3 и 4 клас. Участието е със съчинение. 

 

Изисквания към рисунката: 

 да е оригинална и да е продукт на индивидуално детско творчество 

 да е свързана с общата тема на конкурса „My dream school”/Моето училище-мечта 

 да е в размер лист А4 или блок №4 

 на гърба в долния ляв ъгъл да се посочи следната информация: три имена на 
детето, години, клас и училище, мобилен телефон и e-mail за обратна връзка с 
родител 

Изисквания към съчинението: 

 да е написано на английски език 

 да е оригинално и да е продукт на индивидуално детско творчество 

 да е свързано с общата тема на конкурса „My dream school”/Моето училище-мечта 

 да е минимум 60 и максимум 80 думи 

 да е написано на лист А4 собственоръчно от детето 

 на гърба в долния ляв ъгъл да се посочи следната информация: три имена на 
детето, години, клас и училище, мобилен телефон и e-mail за обратна връзка с 
родител 
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Журиране: 

 Творбите се оценяват от жури, съставено от специалисти в различни области на 
изкуството, литературата, чуждоезиковото обучение и работата с деца. 

 Журито присъжда I-во, II-ро и III-то място във всяка възрастова група. 

 

Общи положения: 

 Краен срок за изпращане на произведения: 15.05.2018г. 
 Всеки участник може да участва с една творба или съчинение.  

 Произведенията не се връщат. 
 Творбите ще бъдат изложени на място в Hi School от 16 до 28 май 2018г. 
 На официална церемония на 30 май 2018г. всички участници ще получат грамота 

за участие и ще бъдат уповестени отличените ученици, които ще получат своите 
награди. 

 Наградите са предметни, както и отстъпки или безплатен курс по английски език в 
Hi School. 

 Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и 
разпростаняват получените творби на участниците, без да заплащат права и 
обезщетения за това. 

 Произведенията се изпращат или носят на място на адрес: гр. Варна 9002, ул. 
Опълченска 25А, Езиков център Hi School за конкурса “My dream school”. 

 Информация свързана с конкурса и награждаването се публикува на 
уебстраницата на организатора www.hischool-varna.com .  

 Изпращането на творба за участие в конкурса се приема за съгласие с условията на 
регламента. 
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