«ԿԵՆԳՈՒՐՈՒ 2019»-Ի ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Լրացված հայտը հանձնել մինչև

ս. թ. փետրվարի 22-ը

ուսումնական հաստատության կողմից ներկայացվող
▪ Տվյալները լրացրեք ընթեռնելի ձեռագրով, առանց կրճատումների:
▪ Նշեք կապ հաստատելու համար առավել հարմար հեռախոսահամարները` իրենց կոդերով:
▪ Հայտը ներկայացրեք մինչև փետրվարի 22-ը` կցելով մասնակիցների ցանկը և անդորրագրերը:

Դպրոցի ծածկագիր (յոթանիշ)

Դպրոցի անվանումը
(առանց կրճատումների)

Մարզ

Համայնք

Հասցե

Հեռախոս

Էլփոստ

(նաև կոդը)

Տնօրենի անուն,
ազգանուն

Տնօրենի
հեռախոս

Դպրոցի պատասխանատուի տվյալները (նշանակվում է դպրոցի կողմից` դպրոցում մրցույթը համակարգելու համար)
Անուն,
ազգանուն

Հեռախոս

Էլփոստ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Լրացնել A կամ B բաժիններից ՄԻԱՅՆ ՄԵԿԸ, որը համապատասխանում է Ձեր տարբերակին:

A



Մրցույթը կանցկացվի անմիջապես մեր դպրոցում
(ընդհանուր մասնակիցների թիվը 40 և ավելի է)

B



Մեր դպրոցը կմասնակցի մրցույթին այլ դպրոցում
(մեր դպրոցն ունի 5-40 մասնակից)

Մրցույթին մասնակցելու են (կարող եք նշել մի քանիսը).
 միայն մեր դպրոցի աշակերտները,
 աշակերտներ նաև այլ դպրոցներից, որոնց
ղեկավարության հետ կա պայմանավորվածություն,
 նաև այլ աշակերտներ, ովքեր մասնակցում են իրենց
նախաձեռնությամբ, անկախ իրենց դպրոցից:

Մենք արդեն պայմանավորվել ենք, և մեր երեխաները
մրցույթին կմասնակցեն հետևյալ դպրոցում.

Մեզ կմիանան հետևյալ դպրոցները (նշեք միայն միացող

Աղյուսակում լրացրեք մրցույթին գրանցված Ձեր դպրոցի
մասնակիցների թիվը

դպրոցներին, ում հետ կա պայմանավորվածություն).
Միացող դպրոցի անվանումը

ծածկագիրը

1
2
3
Լրացրեք մրցույթին գրանցված մասնակիցների թիվը
Դասարան

Մեր
դպրոցից

Միացող
դպրոցներից

Ընդամենը

3 – 4-րդ
5 – 6-րդ
7 – 8-րդ
9 – 10-րդ
11 – 12-րդ

Ծածկագիր

3-4-րդ դաս.
5-6-րդ դաս.
7-8-րդ դաս.
9-10-րդ դաս.
11-12-րդ դաս.
Ընդամենը
Հայտը պետք է ուղարկվի փոստով կամ ներկայացվի «Այբ»
հիմնադրամ մինչև ս. թ. փետրվարի 22-ը:
Սույն հայտը հիմք է Ձեր դպրոցի մրցութային փաթեթը
պատրաստելու համար:
Նշված ժամկետում հայտը չտրամադրելու դեպքում
ԴՊՐՈՑԸ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՉԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ:

Ընդամենը

Հայտում զետեղված տեղեկությունների
իսկությունը և մեր դպրոցի մասնակցությունը
«Կենգուրու 2019» մրցույթին
հաստատում ենք`
Դպրոցի տնօրեն
(ստորագրություն)

Պատասխանատու

Ստուգե´ք. հայտին կից, մեկ ծրարով պետք է
ուղարկվեն նաև`
 Մասնակիցների ցանկը
 Բանկային անդորրագրերը (բնօրինակները կամ
պատճենները)
Համոզվեք, որ
 Մասնակիցների ցանկի
համակարգչային ֆայլը
ուղարկվել է kangaroo@ayb.am
էլ.հասցեին: Ուղարկված
ֆայլի անվանումն է՝

.xls

(ստորագրություն)
Հայտը կազմվել է

Անվանումը

2019

Կ.Տ.

