
 

   

45 години XI ОУ „Николай Лилиев“ 

135 години от рождението на Николай Лилиев 

 

    КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

„Училище на мечтите” 

 

Организатор на конкурса: XI ОУ „Николай Лилиев“, 

  гр. Стара Загора 

Със съдействието на РУО на МОН Стара Загора 

 

I. Общи положения:  

1. Цел: Откриване и насърчаване на млади таланти в областта на изобразителното 

изкуство. 

2.   Оценяването ще се извършва от компетентна комисия, избрана в училището. 

II. Регламент: 

1. Всеки участник може да представи до две живописни или графични творби с 

формат 35/50 см на тема: „Училище на мечтите” 

2. Участници: 

- Първа възрастова група – ученици I-II клас 

- Втора възрастова група –  ученици III-IV клас 

3. Рисунките ще очакваме на адрес:  

За конкурса: „Училище на мечтите“ 

XI ОУ „Николай Лилиев“ 

кв. „Три чучура – юг“ 

гр. Стара Загора, 6010 

обл. Стара Загора 

4. Срок за предаване на творбите - до 15.04.2020 год.  



5. На гърба на всяка рисунка е необходима следната информация: 

-     име и фамилия на ученика, клас,  адрес, телефон; 

-     име и фамилия на ръководителя, телефон; 

-     име, адрес и телефон на училището или школата. 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ЖУРИТО: 

           -     съобразяване с темата на конкурса; 

-     изразителност на рисунката и креативност; 

-     култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония. 

IV. НАГРАДИ: 

За всяка възрастова група ще бъдат присъдени следните отличия:  

- Първо място; 

- Второ място; 

- Трето място; 

- Поощрителни награди. 

       Най-добрите рисунки ще бъдат представени във фоайето на училището. 

       Най-добре представилите се институции и ръководители ще получат грамота. 

Рисунките не се връщат. 

Участниците в конкурса ще бъдат уведомени за резултатите до 10.05.2020 година 

по електронната поща и/или по телефон. 

Церемонията по награждаването ще се състои на тържеството по случай 45-

годишнината от основаването на училището – 26.05.2020 година. 

За информация и контакти: 

тел. 042/ 672003; При необходимост можете да се свържете с г-жа Румяна Гьокова, 

старши учител по изобразително изкуство в XI ОУ „Николай Лилиев“, град Стара 

Загора, на мобилен телефон: 0877225192. 

 

 

 

 

 

 

 


