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Отчет за дейността  

на ПК по Информатика и информационни технологии 

за учебната 2018/2019 година 
 

Обучението в часовете по информатика и ИТ през учебната година 

се провеждаше трудно, но задълбочено и качествено. Проблем беше 

нарасналият интерес на учениците към посещение на извънкласните 

форми за обучение по информатика и ИТ поради трудния достъп до 

техниката в наличните кабинети. Множеството състезания и олимпиади, в 

които взеха участие нашите ученици, и високите резултати, които 

постигнаха, са поредното доказателство за ефективността на провеждания 

учебен процес. За мотивирането на учениците и за техните успехи голям 

принос имат учителите по информатика и ИТ. 

Ще запомним тази учебна година с: 

1.  Колективното провеждане на часовете в компютърните кабинети. 

2.  Въвеждането на обучение по алгоритмичния език Python за 

учениците от VII клас в часовете по ЗИП информационни технологии, като 

продължение на обучението им в VI клас. 

3.  Откриване на „Център за иновационни технологии“ в МГ „Баба 

Тонка“. 

4.  Даниел Дончев замества Диляна Ангелова-Асланян до 

завръщането ѝ от отпуска по болест. 

 

През учебната година бяха извършени следните дейности: 

I.  Изготвяне на седмичното разписание на гимназията от Галина Бобева, 

Силвия Йорданова и Снежана Тодорова. 

II.  Изготвяне на годишните разпределения по информатика и ИТ от 

всички учители по информатика и ИТ. 

III.  Подготовка на компютърните кабинети за учебна дейност. Създаване 

на компютърен кабинет №6, инсталиране на необходимия учебен софтуер 

на всички работни станции бе извършено от Снежана Тодорова и Силвия 

Йорданова (каб. 6), Румяна Жекова и Донка Симеонова (каб. 7). През 

учебната година бе извършвана и периодична профилактика на работните 

станции за защита от вируси и зловреден софтуер и подготовката им за 

Националното външно онлайн оценяване на Дигиталните компетентности 

на учениците от десети клас. 

IV.  Сформиране на група по информатика за работа с изявени ученици 

към ЦУТНТ - Русе 5 клас с ръководител Сюзан Феимова. 

 

V.  Сформирани групи за целогодишна извънкласна дейност в 

гимназията: 

1.  Клуб „Дронове“, с ръководител Силвия Йорданова; 

2.  Клуб „Нашите пари“, с ръководител Снежана Тодорова; 
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3.  Клуб „Роботика“, с ръководители Снежана Тодорова и Донка 

Симеонова; 

4.  Клуб „Предприемачество“ – Нели Тихомирова;  

5.  Модул  „Информатика“, група 5.-8. клас – Сюзан Феимова; 

6.  Модул „Информатика“, група 9.-12. клас – Сюзан Феимова; 

7.  Модул „Информатика“, група 5.-8. клас – Снежана Тодорова; 

8.  Модул „Информатика“, група 9.-12. клас – Снежана Тодорова; 

9.  Модул „Информационни технологии“, група 9.-12. клас – Донка 

Симеонова; 

10.  ФУЧ по информатика – IX а клас, с ръководител Силвия 

Йорданова; 

11.  ФУЧ по информатика –  IX в, г, д клас, с ръководител Силвия 

Йорданова; 

12.  ФУЧ по информатика – VIII клас, с ръководител Диляна 

Ангелова-Асланян; 

13.  ФУЧ по информатика – VIII клас, с ръководител Нели 

Тихомирова. 

 

VI.  Ученически конкурси, състезания, олимпиади и конференции по 

информатика и ИТ 

●  Международен мастърс турнир се проведе от 10 до 13 октомври 

в Букурещ в Румъния (Romanian Masters in Informatics). Петър Няголов 

завоюва сребърен медал, а Виктор Кожухаров – бронзов.  

 

●  Два сребърни медала за Петър Няголов от Международния и 

Националния есенен турнир по информатика „Джон Атанасов“, които 

се проведоха от 21 – 26.11.2018 г. в Шумен, участваха 9 ученици от МГ 

„Баба Тонка“ Русе. Резултати: 

№  Име, презиме, фамилия  Клас  Група  Място 

1  Калоян Тодоров Върбанов  5.А  E  25 

2  Александра Пламенова Иванова 5.А  E  33 

3 Амер Идиризов Панджаров  7.А  C  33-42 

4 Виктор Ивайлов Кожухаров  10.А   B 1 

5  Биляна Емилова Инджева  10.А  B  6-7 

6  Матю Петков Машков  10.А  B  16-22 

7  Петър Ивелинов Няголов  12.А  А  2-4 

8  Калоян Цветелинов Спиров  12.А  А  24-47 

9  Валери Валериев Станчев  12.А  А  24-47 

 

 

●  Общински кръг на олимпиадата по информатика, проведeн на 

05.01.2019 г. в МГ 
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№  Име, презиме, фамилия  Клас  Група  

1  Калоян Тодоров Върбанов  5.А  E  

2  Преслав Митков Тошев  5.А  E  

3  Есра Неждетова Тейкова  5.А  E  

4  Павел Лъчезаров Райчев  5.А  E  

5  Мартин Тодоров Върбанов  5.А  E  

6  Амер Идиризов Панджаров  7.А  C  

7  Биляна Емилова Инджева  10.А  B  

8  Матю Петков Машков  10.А  B  

9  Мартин Бисеров Куцаров  10.А  B  

10  Петър Ивелинов Няголов  12.А  А  

11  Калоян Цветелинов Спиров  12.А  А  

12  Виктор Ивайлов Кожухаров  10.А  A  

13  Валери Валериев Станчев  12.А  А  

●  Областен кръг на олимпиадата по информатика, проведeн на 

16.02.2019 г. в МГ 

№  Име, презиме, фамилия  Клас  Група  

2  Преслав Митков Тошев  5.А  E  

3  Калоян Тодоров Върбанов  5.А  E  

4  Павел Лъчезаров Райчев  5.А  E  

1  Амер Идиризов Панджаров  7.А  C  

1  Биляна Емилова Инджева  10.А  B  

2  Матю Петков Машков  10.А  B  

1  Петър Ивелинов Няголов  12.А  А  

2  Виктор Ивайлов Кожухаров  10.А  A  

3  Валери Валериев Станчев  12.А  А  

4  Калоян Цветелинов Спиров  12.А  А  

●  Допуснати до Национален кръг на олимпиадата по 

информатика и резултати  

№  Име, презиме, фамилия  Клас  Група  Място 

1  Биляна Емилова Инджева  10.А  B  17 

1  Петър Ивелинов Няголов  12.А  А  4 

2  Виктор Ивайлов Кожухаров  10.А  A  6 

3  Валери Валериев Станчев  12.А  А  12 

●  Национален Пролетен турнир по информатика, Велико 

Търново, 19 – 21 април 2019 г. Участваха 7 ученици от МГ „Баба Тонка“ 

Русе. Резултати: 

№  Име, презиме, фамилия  Клас  Група  Място 

1  Калоян Тодоров Върбанов  5.А  E  44-60 
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2  Амер Идиризов Панджаров  7.А  C  8 

3  Биляна Емилова Инджева  10.А  B  8-10 

4  Матю Петков Машков  10.А  B  24 

5  Виктор Ивайлов Кожухаров  10.А  A  1 

6  Петър Ивелинов Няголов  12.А  А  6 

7  Валери Валериев Станчев  12.А  А  20 

●  Национален летен турнир по информатика – 07 – 9 юни 2019 г., 

гр. Русе. В състезанието взеха участие 7 ученици от МГ „Баба Тонка“ Русе. 

Призови места: 

1.  Петър Няголов, XII а клас – III място, група A; 

2.  Биляна Инджева, X а клас – III място, група В. 

●  На 6.10.2018 в Хакатон – Стара Загора участваха Любо Любчев и 

Симо Александров от 10. в клас и спечелиха 2 награди – една награда за 

софтуерни услуги на стойност 1 000 лв и награда (инвестиционен пакет) на 

стойност 10 000 лв. 

●  Отлично представяне на четирите отбора от МГ „Баба Тонка“ в 

националния кръг на международния хакатон SpaceApp Challenge NASA 

– Bulgaria, организиран от РУ „Ангел Кънчев“, 20 – 21 октомври 2018 г. 

Участниците от 14-те отбора разработиха и представиха 14 проекта, имащи 

за цел да решат проблеми, свързани с предизвикателствата, обявени от 

NASA. Преподаватели на учениците през текущата учебна година са 

Снежана Тодорова и Силвия Йорданова. 
● Конкурс за видеоклип на тема „Училищни истории“, 

организиран от Фонд „Математика на бъдещето” и МГ „Баба Тонка“ – 16 

ноември 2018 г. След гласуване във фейсбук страницата, Общественият 

съвет към фонд „Математика на бъдещето“ и ръководството на МГ „Баба 

Тонка“ – Русе, взеха решение за следното класиране на участниците: 

I място: Фотоесе на Матю Петков Машков – X а клас от МГ „Баба 

Тонка“ – 749 харесвания; 

I място: Видеоклип с автори Миряна Бойкова Иванова и Десислава 

Георгиева Ганчева от IX а клас на МГ „Баба Тонка“ – 671 харесвания; 

II място: Фотоесе на Ралица Димитрова – X д клас в МГ „Баба 

Тонка“ – 291 харесвания; 

III място: Фотоесе на Лорена Милева – X б клас – 210 харесвания; 

Поощрителна награда: Видеоклип на Габриела Петрова и Лилия 

Енчева – X б клас на МГ „Баба Тонка“ – 113 харесвания. 

●  Деветнадесета ученическа конференция на УчИМИ, 

Пазарджик, 11 – 13 януари 2019 г. Участваха 12 ученици с 8 проекта. 

Резултатите са: 

1.  Любо Любчев и Симо Александров, X в клас, проект „Luncher Box 

– Интерактивно меню за ресторанти“ – отлична оценка, ръководител 

Румяна Жекова; 

2.  Мария Джумалийски XII в клас проект Tennis LiveScore – 

Специална грамота, ръководител Донка Симеонова; 
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3.  Math World Weapon - Александър Калинов Желязков, 12. в клас, 

ръководител: Сюзан Феимова;  

4.  Fitness Me - Виктор Георгиев Топоров, 12. в клас, ръководител: 

Сюзан Феимова; 

5.  „БГ Библиотека“ - Калина Миленова Матева, 12. Клас, Бояна 

Ивова Чолакова, 12. клас, ръководител: Сюзан Феимова;  

6.  „Интелект на масите“ - Моника Стоянова Великова, 11. Клас, 

ръководител: Сюзан Феимова. 

7.  „Система за управление на библиотека“ - Хакан Тунчай Хасан, 12. 

клас, ръководител: Донка Симеонова;  

8.  „Виртуален шофьор“ - Христо Цветомиров Стоев, 12. клас 

,Кристиян Миленов Станчев, 12. клас, ръководител: Донка Симеонова. 

●  Деветнадесета ученическа секция на XLVIII Пролетна 

конференция на СМБ – 2-5 април 2019 г., Боровец. В Ученическата секция 

участваха 2 ученици с 1 проект по информационни технологии. „Интелект 

на масите“ - Моника Стоянова Великова, 11. г клас и Селин Ашкънова 

Шемсиева 12. д клас. Бронзов медал и специална награда. Научен 

ръководител: Сюзан Феимова.  

● Хакатон HackVratsa 2019, 12. – 14. април 2019 г., гр. Враца с 

Генерален партньор за периода 2017-2019 г. Фондация „Америка за 

България“. В състезанието взеха участие двама ученици от IX г клас – 

Иван Обретенов и Даниел Иванов.  

●  Състезание „Млади таланти“, 15 – 17 април 2019 г, София, 

Участваха 4 ученици с 2 проекта. Резултати: 

1.  Рlan your go-bag, Манол Александров Банев – 9. кл., Ния 

Красенова Неделчева 9. кл., Информатика, втора научна област: Социални 

и хуманитарни науки; 

2.  „Когато на пътя си ти, пази се от коли“ - Мария Милкова 

Деликоцева, 9. кл., Владимир Велинов Великов, 9. кл, Информатика, втора 

научна област: Безопасност на движението. 

●  Softuniada 2019 – 20. април 2019 г., гр. София. Резултати: Любо 

Любчев и Симо Александров, X в клас, проект „Luncher Box – 

Интерактивно меню за ресторанти“ – III място в направление „Уеб 

проекти“ на участници над 16 години. 

●  Националното състезание за програмиране, дизайн и маркетинг 

SoftUni Fest 2019 – 16 юни 2019 г., гр. София, организиранo от СофтУни. 

В него участваха 4 ученици от МГ „Баба Тонка“: Моника Великова от 11.г 

клас и Селин Шемсиева от 12. д клас, в направление „Дизайн“, с 

ръководител Сюзан Феимова, и в направление „Програмиране“ – Любо  

Любчев и Симо Александров от 10. в клас, с ръководител Румяна Жекова. 

●  Национално онлайн състезание „Бобър-България“, 

организирано от СМБ и Института по математика и информатика при 

БАН. От МГ „Баба Тонка“ участваха 2 ученици от възрастова група 6.-7. 

клас и 2 ученици от възрастова група 8.-9. клас.  
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●  Коледно състезание по информациони технологии, 

организирано от ЦПЛР – ЦУТНТ, Русе – 02 декември 2018 г. В 

състезанието участваха 4 ученици от МГ „Баба Тонка“.  

●  Международен конкурс „Математика и проектиране“, 

организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, гр. София.  

1.  Национален кръг – 7 – 8 февруари 2019 г., гр. София 

До националния кръг бяха допуснати и участваха 8 ученици с 6 

проекта в пет от десетте ученически направления и завоюваха шест 

призови места – пет първи и едно второ място. Ръководител на учениците е 

Сюзан Феимова. 

1. Мария Кирилова от VIII в клас, проект „3D образователна игра за 

изучаване на ноти „3D MuSic“, ПЪРВО място в направление „Геометрични 

миниатюри“. 

2. Ростислав Гордеев от VIII в клас, проект „Геометрични фигури“ – 

ВТОРО място в направление „Геометрични миниатюри“. 

3. Иван Петров от X в клас и Ерик Николов от X г клас, проект 

„Колекция от класически игри“,  ПЪРВО място в направление „Електронен 

тематичен журнал“. 

4. Велислава Крумова и Диляна Дойчева от X в клас, проект 

„История на логическите игри“, ПЪРВО място в направление „История на 

математиката“. 

5. Моника Великова от XI г клас и Селин Шемсиева от XII д клас, 

проект „Система за адаптация към климатичните промени“, ПЪРВО място 

в направление „Модели на реални процеси в природата и обществото“. 

6. Моника Великова от X г клас и Селин Шемсиева от XII д клас, 

проект „Интелект на масите“, ПЪРВО място в направление „Математика в 

професионалната дейност“. 

2.  Международен кръг – 30 април – 05 май 2018 г., гр. Москва, 

република Русия. Българските представители от градовете: София, 

Пловдив, Варна, Разград и Ловеч, излъчени по време на националния етап 

на конкурса, проведен във ВУЗФ през м. февруари 2019 г., докладваха 

общо 10 проекта и завоюваха 6 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медала. 

Наградени са следните проекти: 

1.  Иван Петров от X в клас и Ерик Николов от X г клас, проект 

„Колекция от класически игри“, ПЪРВО място в направление „Електронен 

тематичен журнал“; 

2.  Селин Шемсиева от XII д клас, проект „Интелект на масите“,  

ПЪРВО място в направление „Математика в професионалната дейност“; 

3.  Мария Кирилова от VIII в клас, проект „3D образователна игра за 

изучаване на ноти „3D MuSic“, ВТОРО място в направление „Математика 

и изкуство“; 

4.  Велислава Крумова и Диляна Дойчева от X в клас, проект 

„История на логическите игри“, ТРЕТО място в направление „История на 

математиката“. 
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В рамките на конкурса се проведе и състезание Международен 

интелектуален квест „Математическа вселена”, на който Мария Кирилова 

спечели ЗЛАТЕН медал, Селин Шемсиева получи СРЕБЪРЕН медал и 

Диляна Дойчева бе наградена с БРОНЗОВ медал. 

●  Национален конкурс „България в картини и слово“, 

организиран от МОН, Национален дворец на децата, община Търговище, 

ЦПЛР – ОДК, Търговище – 16 май 2019 г. 

1.  Валерия Димитрова и Ростислава Димова, XI д клас, ръководител 

Силвия Йорданова – участваха в направление „Мултимедийна 

презентация“. 

●  Национална олимпиада по ИТ – 2018 година 

1.  Oбластен кръг на Националната олимпиадата по ИТ – 9 март 

2019 г., гр. Русе 

Класиране в отделните групи: 5. – 8. клас 
Място Категория Име на проект Автори Клас Учител 

I Мултимедия  Мария Кирилова VIII 
Сюзан 

Феимова  

9. – 12. клас 

Място Категория Име на проект Автори Клас Учител 

I 
Интернет 

приложения 

Luncher Box – 

интерактивно меню 

за ресторанти 

Любо Любчев 

Симо Александров 
X 

Румяна 

Жекова 

II 
Интернет 

приложения 
БГПЪТ - BGPUT 

Кристиан Пламенов 

Спасов 
XII 

Сюзан 

Феимова 

III 
Интернет 

приложения 
Lustro 

Виктор Георгиев 

Данов 
XII 

Силвия 

Йорданова 

II 
Мултимедийн

и приложения 
Math World Weapon 

Александър Калинов 

Желязков 
XII 

Сюзан 

Феимова 

IV 
Мултимедийн

и приложения 
Виртуален шофьор 

Кристиян Миленов 

Станчев, Христо 

Цветомиров Стоев 

XII 
Донка 

Симеонова 

V 
Мултимедийн

и приложения 

Забележителности в 

Русе 

Антонио Георгиев 

Бончев, Йоан 

Йорданов Димитров 

X 
Силвия 

Йорданова 

VI 
Мултимедийн

и приложения 
FarmLife 

Деян Даниел 

Джумалийски, 

Кристиян Валентинов 

Вълчев 

IX 
Донка 

Симеонова 

VII 
Мултимедийн

и приложения 
BeatMaker 

Биляна Емилова 

Инджева, Борис 

Анатолиев Пахомов 

X 
Силвия 

Йорданова 

II 
Приложни 

програми 

Когато на пътя си 

ти, пази се от коли 

Мария Милкова 

Деликоцева, Владимир 

Велинов Деликов 

IX 
Снежана 

Тодорова 
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III 
Приложни 

програми 
Math Genius 

Едуард Вахан 

Саркисян 
XI 

Снежана 

Тодорова 

IV 
Приложни 

програми 
DescriptThis 

Тодор Димитров 

Тодоров 
IX 

Снежана 

Тодорова 

V 
Приложни 

програми 
Plan your go-bag 

Ния Красенова 

Неделчева, Манол 

Александров Бонев 

 
Снежана 

Тодорова 

VI 
Приложни 

програми 
Smart Finances 

Максимилиан 

Ростиславов Георгиев, 

Мартин Бисеров 

Куцаров 

X 
Снежана 

Тодорова 

VII 
Приложни 

програми 

Система за 

управление на 

библиотека 

Хакан Тунчай Хасан XII 
Донка 

Симеонова 

2.  Национален кръг на олимпиадата по ИТ – 10-12 май 2019 г., гр. 

Враца 

В националния кръг участваха 4 ученици с 3 проекта. Крайният 

резултат от представянето на проектите и теста е: 

5. – 8. клас 
Място  Ученик Клас Ръководител 

36 Мария Александрова Кирилова VIII Сюзан Феимова 

 

9. – 12. клас 

Място  Ученик Клас 
Призната 

оценка 
Ръководител 

10 Симо Александров X 
Отличен 

6,00 
Румяна Жекова 

12 Любо Любчев X 
Отличен 

5,75 
Румяна Жекова 

14 
Александър Калинов 

Желязков 
XII Отличен 5,75 Сюзан Феимова 

●  Регионално състезание по ИТ „Инфотех“ за ученици от 4. до 7. 

клас, организирано от Сдружение „Инфомат-Русе“, СМБ - секция Русе и 

МГ „Баба Тонка“ – 11 май 2019 г. Състезанието бе организирано в две 

направления: „Мама/тате знае по-добре“ за I-ІV клас и „Моят комикс“ за 

V-VІІІ клас. Никола Петров Петров от 6. клас има грамота за много добро 

представяне 

●  Великденско състезание по информатика и информационни 

технологии, организирано от ЦПЛР-ЦУТНТ–Русе – 29 април 2019 г. В 

състезанието участваха 2 ученици от МГ „Баба Тонка“. Резултати – ИТ: 
№ Ученик Клас Място 

1 Есра Неждетова Тейкова 5 1 

Резултати - Информатика: 
№ Ученик Клас Място 

1 Калоян Тодоров Върбанов 5 2 
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2 Есра Неждетова Тейкова 5 3 

●  Общоградско състезание по случай 24 май, организирано от ТО 

на НТС и СЪЮЗА НА СТЕНОГРАФИТЕ И КОМПЮТЪРНИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ - гр. Русе – 16 май 2019 г. 

Компютърна текстообработка 5. – 8. клас 

Компютърна текстообработка 9. – 12. клас 

Работа с електронни таблици 9. – 12. клас 

Компютърен машинопис 9. – 12. клас 

Създаване на HTML страници 9. – 12. клас 

●  Отлично представяне на Ния Неделчева (IX а клас) и Манол 

Банев (IX б клас) в Националния конкурс „Млади таланти“ 2019 г., 

организиран от МОН. 

  Турнир по информационни технологии и информатика „IT 

Свят“, организиран от Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“, гр. Добрич, 01.06.2019 г: 

1.  Интернет приложения - групово X клас, 1 Място, Симо 

Александров, Любо Любчев, МГ „Баба Тонка“, Русе, ръководител: Румяна 

Жекова, тема: LuncherBox; 

2.  Компютърни приложния – групово IX клас, 2 Място, Мария 

Милкова Деликоцева, Владимир Велинов Великов, МГ „Баба Тонка“, Русе, 

ръководител: Снежана Мирославова Тодорова, тема: „Безопасност на 

движението за деца от трета и четвърта подготвителни групи в детските 

градини“ (от 5 до 7 години). 

●  Национален конкурс „Млади изобретатели“, организиран от 

фондация „Миню Балкански“ – 16 юни 2019 г., с. Оряховица, обл. 

Стара Загора 

В конкурса участваха две ученички – Селин Шемсиева от XII д клас 

и Моника Великова от XI г клас, които се класираха на ПЪРВО място с 

проекта си „3D образователна игра за изучаване на ноти“. Научен 

ръководител на учениците е Сюзан Феимова. 

●  На 21 – 22.06.2019 г. Русенският университет бе домакин на 

престижната Международна конференция за компютърни системи и 

технологии CompSysTech’19. В ученическата секция на конференцията 

участваха 8 ученици от МГ „Баба Тонка“ с 5 доклада, с научен 

ръководител Сюзан Феимова. Мария Кирилова от VIII в клас представи 

доклад на тема „3D образователна игра за изучаване на ноти“ и спечели 

най-голямото отличие на конференцията – Кристален приз за най-добър 

доклад. Останалите доклади са: „Геометрични фигури“ на Ростислав 

Гордеев от VIII в клас; „История на логическите игри“ на Велислава 

Крумова и Диляна Дойчева от X в клас; разработка „Колекция от 

класически игри“ на Иван Петров от X в клас и Ерик Николов от X г клас; 

проект „Интелект на масите“ на Моника Великова от XI г клас и Селин 

Шемсиева от XII д клас. 

●  Европейска олимпиада по статистика, Национален кръг – 

26.01. – 12.03.2018 г., on-line. 
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Тази учебна година учениците от гимназията за втори път участваха 

в Европейската олимпиада по статистика. Двата национални кръга се 

провеждат on-line. В двете възрастови се регистрираха 12 ученици в 5 

отбора: 

Във възрастова група 8.-9. клас: 

- 8. г клас – отбор с име BIOgirls8; 

- 9. г клас – отбор с име BoyAngel; 

- 9. г клас – отбор с име Developers. 

Във възрастова група 10.-12. клас: 

- 11. г клас – отбор с име „Статистите“;  

- 12. в клас – отбор с име Kybito. 

От 6. до 12. февруари отборите трябваше да решат три теста, 

включващи задачи и информация, свързана с данни за България и Европа. 

Всички отбори от гимназията се справиха добре с въпросите от този 

етап и бяха допуснати до втория кръг със следните резултати в борба с 

икономическите гимназии: 

Във възрастова група 10.-12. клас:  

Отбор Kybito – 24-то място с 77.8 точки от общо 100; 

Отбор Статистите – 73-то място с 60.1 точки от общо 100. 

Във възрастова група 8.-9. клас: 

Отбор BoyAngel бе класиран на 33-то място в горната възрасова 

категория с 73.4 точки; 

Отбор BIOgirls8 – 46-то място с 51.2 точки от общо 100; 

Отбор Developers – 51-во място с 46.8 точки от общо 100. 

Във втория етап само два от отборите успяха да направи анализ на 

предоставените данни и да предадат презентацията си в срок. 

Крайният резултат е: 

Във възрастова група 10.-12. клас: 

Отбор Kybito – 42-то място с 74.2 точки от общо 100; 

Отбор Статистите – 124-то място с 15.0 точки от общо 100. (Нула 

точки във втория кръг). 

Във възрастова група 8.-9. клас: 

Отбор BIOgirls8 – 42-то място с 61.9 точки от общо 100;  

Отбор Developers – 55-во място с 11.7 точки от общо 100 (Нула точки 

във втория кръг);  

Отбор BoyAngel бе класиран на 33-то място в горната възрасова 

категория с 73.4 точки, но не участва във втория етап. 

Представянето е много добро, учениците решиха да участват в тази 

олимпиада през следващата учебна година, като положат повече усилия в 

подготовката си. Румяна Жекова получи от председателя на Националния 

статистически институт почетна грамота за професионализъм и 

всеотдайност при подготовката на отборите. 

●  Клубовете по роботика с ръководители Донка Симеонова и 

Снежана Тодорова участваха с много състезания с техните ЛЕГО 

роботи:  
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1.  Robochallenge 2018, Букурещ, Румъния – участваха 135 отбора, 

551 участници и 478 регистрирани робота от 15 страни. Отборът на Вяра 

(VII клас) и Калина (V клас) загуби битката за третото място, но спечели 

специалната награда в категория „мини сумо – деца“. Трето място в 

дисциплината „лабиринт“. 

2.  На 25.11.2018 на Robo League Bulgaria 2018 в/ъв Inter Expo Center 

– Интер Експо Център, София – Вяра (VII клас)  и Калина (V клас). 

3.  Три отбора от Клуб „Роботика“ при МГ „Баба Тонка“ са 

класирани за финалите на „Роботика за България“ 2019 г., проведени на 

15.06.2019 г. в зала 6, НДК. 

Резултати от представянето в различните направления на отборите 

по роботика на МГ „Баба Тонка“ в националния кръг на състезанието по 

програмата Роботика за България: 

- RoboTeam – Второ място в Дивизия Премиер за Робо игра. 

- TheForce FLL – две отличия в Дивизия Премиер: За Проектна 

задача и за отборна игра. 

 

●  Национално външно оценяване за X клас по дигитални 

компетентности – 10.-13. юни 2019 г., Русе 

Общо 127 ученици от X клас, участваха в НВО по дигитални 

компетентности, което се провежда в два модула по график определен от 

РУО – Русе. В първи модул учениците решаваха онлайн тест от 20 въпроса 

с различни варианти на отговор в рамките на 30 минути. Втори модул е с 

продължителност 60 минути и в него учениците получават условие на 

задача и ресурси, решават практическата задача (анализ на предоставени 

ресурси и представянето им в подходящ вид, според указанията в 

условието) и качват решението си в системата за оценяване. И за двата 

модула максималният брой точки е 30, т.е. максималният резултат от НВО 

е 60 точки. 

При провеждането на НВО срещнахме следните проблеми: 

1.  Оценяването на Модул 1 е автоматично и всеки ученик при 

приключване на теста вижда своя резултат. Като недостатък на този модул 

отново можем да отбележим, че в крайна сметка ученикът вижда само 

крайния си резултат от модула, но няма как да види на кои въпроси е дал 

грешен отговор, което предизвиква съмнения за истинността на резултата.  

2.  Практическата задача от Модул 2 тази година беше равностойна 

за всички ученици, но по-трудна за изпълнение, защото в нормален час по 

ИТ учениците нямат възможост и време да обработват и анализират 

големи таблици с информация. Двама ученици имат 0 точки на Модул 2, 

защото не успяха да качат решението си в системата за оценяване преди да 

им изтече времето. Задачата се оценява онлайн от учители, определени за 

оценители, които работиха в периода 16 – 20 юни. Новата система не 

позволява повторен преглед на работите на учениците, което според нас е 

един от недостатъците. Ако учителят допусне грешка при въвеждане на 

точките за даден критерий, след това той няма възможност да поправи 

https://www.facebook.com/events/191998288375070/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=CH-R&eid=ARB3nkn7Jy8lHbQuAr_V5JPan8NLbX0aRbGuKj7ttUAkVmri8-bEdw0L4fFC40LmpHNkqOTZ15Anm6gR&hc_ref=ARRjZWLuilNfPK5A0je1Jfiz-3hl5dmEzLRL_0o0U7x52dvOMsebwnASzRT31uqeAqE&__xts__%5B0%5D=68.ARAOW5BAfC15zdnlUXhhfQMVMrZeSuJ2QKR59ogTEJVtzjJkZRAg6F0vrIwsWGiAuHqbBxIur7j5jByAQG6BTSBLDaXC9YMPa-ey6ApkFpt5mJBff9EBy-FM9LIbFvpmk-u06RnZyJrYpqd8IKCCz076-tBhzFvraGWHK5mH1hWQ_o_p9p5rIJxq0mYEYgA_Gs4kXZJpRYQmlC4Yz-eJhqRN7wh_CnCbsrpU_KcHoR7uBxPVbLO6TK3gr3Lng7xPVFsXsYbG7qTGa0cZLlIVz4lh2hhpX5H75oa4nHRomKunaSeb4qktGHEZ8dJS98v20VhJlFB2QbHw4d-dy2-cBYj1NRB3mj4xokPcAq1lHj5cZPVXlDZM6U-6kKCxj67_anvPu6Vkk3r9cIqO8b8lfiVaU3vaBoTwx0kCG22mngP3SJCamiwQZu38kr4ZfDUSexfiisNg0Yw
https://www.facebook.com/interexpocenter/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCH8xxvj2RQxeztD05yRUmcJwwcgVQohCY_hbekf3MQKc1L_cArr72c64kVsXZqIFckfRGfsB_AJBL&hc_ref=ARRjZWLuilNfPK5A0je1Jfiz-3hl5dmEzLRL_0o0U7x52dvOMsebwnASzRT31uqeAqE&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAOW5BAfC15zdnlUXhhfQMVMrZeSuJ2QKR59ogTEJVtzjJkZRAg6F0vrIwsWGiAuHqbBxIur7j5jByAQG6BTSBLDaXC9YMPa-ey6ApkFpt5mJBff9EBy-FM9LIbFvpmk-u06RnZyJrYpqd8IKCCz076-tBhzFvraGWHK5mH1hWQ_o_p9p5rIJxq0mYEYgA_Gs4kXZJpRYQmlC4Yz-eJhqRN7wh_CnCbsrpU_KcHoR7uBxPVbLO6TK3gr3Lng7xPVFsXsYbG7qTGa0cZLlIVz4lh2hhpX5H75oa4nHRomKunaSeb4qktGHEZ8dJS98v20VhJlFB2QbHw4d-dy2-cBYj1NRB3mj4xokPcAq1lHj5cZPVXlDZM6U-6kKCxj67_anvPu6Vkk3r9cIqO8b8lfiVaU3vaBoTwx0kCG22mngP3SJCamiwQZu38kr4ZfDUSexfiisNg0Yw
https://www.facebook.com/interexpocenter/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCH8xxvj2RQxeztD05yRUmcJwwcgVQohCY_hbekf3MQKc1L_cArr72c64kVsXZqIFckfRGfsB_AJBL&hc_ref=ARRjZWLuilNfPK5A0je1Jfiz-3hl5dmEzLRL_0o0U7x52dvOMsebwnASzRT31uqeAqE&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAOW5BAfC15zdnlUXhhfQMVMrZeSuJ2QKR59ogTEJVtzjJkZRAg6F0vrIwsWGiAuHqbBxIur7j5jByAQG6BTSBLDaXC9YMPa-ey6ApkFpt5mJBff9EBy-FM9LIbFvpmk-u06RnZyJrYpqd8IKCCz076-tBhzFvraGWHK5mH1hWQ_o_p9p5rIJxq0mYEYgA_Gs4kXZJpRYQmlC4Yz-eJhqRN7wh_CnCbsrpU_KcHoR7uBxPVbLO6TK3gr3Lng7xPVFsXsYbG7qTGa0cZLlIVz4lh2hhpX5H75oa4nHRomKunaSeb4qktGHEZ8dJS98v20VhJlFB2QbHw4d-dy2-cBYj1NRB3mj4xokPcAq1lHj5cZPVXlDZM6U-6kKCxj67_anvPu6Vkk3r9cIqO8b8lfiVaU3vaBoTwx0kCG22mngP3SJCamiwQZu38kr4ZfDUSexfiisNg0Yw
https://www.facebook.com/RoboTeam-454171734782318/?__tn__=K-R&eid=ARBwfKCvLX5sGS91s2C5c3DyImZiUH6f4JLcCNtv1fhmJTFrarCSZU9Lr-EPcbLD0Zq96_4YUyKuE4cN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHm3YUd1glyAyH0hu-5fzNMwf8tsauqgkPCIt1nCfRi71wuwr2o2k_uzzd8JJpIgChKtlC8fDXAWRiYvdDq0nHEUGJipmGvjVhkxyw0aXPyqVreGitYcLQkJPykibtSO8UcoWG2StDfn4TAKedtmd3KkpACM4MTTz-Abfh9oFxU6K0XkPjpq078F9RIMOL7XsJaVS8GtSeK5Hifyq2DqfRoHURZn2MKER7o045uZrYqCuFFLuC992Hald-dVBYHDBrkAbBlpGz-6fLXF4PYpDK7TjvSeCF2xGKGSI1TiBXxqlkHGLaTP0hf3Tx6EBRnkQ0F2nYk8fcE-sJDRMQu_2G6w
https://www.facebook.com/TheForce-FLL-223342621348236/?__tn__=K-R&eid=ARAewuiAqsMyMk1j3JskUJpkbYVFvDQjGclGS1f4g_9We8OIgv7mHtZyDr6Xy14qgXrcxiWifyYpeaAK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHm3YUd1glyAyH0hu-5fzNMwf8tsauqgkPCIt1nCfRi71wuwr2o2k_uzzd8JJpIgChKtlC8fDXAWRiYvdDq0nHEUGJipmGvjVhkxyw0aXPyqVreGitYcLQkJPykibtSO8UcoWG2StDfn4TAKedtmd3KkpACM4MTTz-Abfh9oFxU6K0XkPjpq078F9RIMOL7XsJaVS8GtSeK5Hifyq2DqfRoHURZn2MKER7o045uZrYqCuFFLuC992Hald-dVBYHDBrkAbBlpGz-6fLXF4PYpDK7TjvSeCF2xGKGSI1TiBXxqlkHGLaTP0hf3Tx6EBRnkQ0F2nYk8fcE-sJDRMQu_2G6w
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грешката си, а всяка работа се проверява само от един оценител. За да има 

по-добро оценяване на този модул, е добре една работа да се проверява от 

двама оценители, независимо един от друг и също така да се прецизират 

критериите за оценяване на работата. 

3.  Всички дейности свързани с организиране и провеждане на 

тестово НВО, реално НВО, проверка на работите от Модул 2, отпечатване 

на сертификати се извършиха на добра воля от преподавателите по 

информатика и ИТ и без никакво заплащане. 

Координатор за провеждането бе Силвия Йорданова, която проведе 

инструктаж на учениците и преподавателите, и тестово НВО с всички X 

класове в периода 27 – 31.05.2019 г. Преподавателите: Снежана Тодорова, 

Нели Тихомирова, Донка Симеонова, Сюзан Феимова и Румяна Жекова 

участваха като квестори при провеждането. Оценители на работите на 

учениците от втори модул бяха Нели Тихомирова, Диляна Ангелова-

Асланян и Сюзан Феимова. 

Седем ученици са постигнали максималния резултат за Модул 1 и 

девет – за Модул 2, като един ученик има максимален резултат от 60 

точки. Резултатите на учениците по класове  

 

Клас Преподавател  
Модул 1 Модул 2 Краен резултат Резултат 

в % Мин Мах Средно Мин Мах Средно Мин Мах Средно 

X A 

С. Йорданова 23 30 26,69 20 30 27,38 44 60 54,08 90% 

Сн. Тодорова 25 30 27,50 26 30 27,83 53 58 55,33 92% 

общо за 

класа 23 30 27,08 20 30 27,60 44 60 54,68 91% 

X Б 

Д. Ангелова-

Асланян 19 29 24,23 23 28 26,15 44 56 50,38 84% 

Н. 

Тихомирова 21 30 26,00 18 30 27,46 39 59 53,46 89% 

общо за 

класа 19 30 25,12 18 30 26,81 39 59 51,92 87% 

X В 

С. Феимова 19 29 24,62 16 28 22,77 38 56 47,38 79% 

Д. Симеонова 22 28 25,17 19 29 25,18 27 55 48,25 80% 

общо за 

класа 19 29 24,88 16 29 23,88 27 56 47,80 80% 

X Г 

Р. Жекова 18 28 24,00 13 28 21,77 36 56 45,77 76% 

Д. Симеонова 19 28 24,17 0 28 20,50 23 55 44,67 74% 

общо за 

класа 18 28 24,08 0 28 21,16 23 56 45,24 75% 

X Д 

Д. Симеонова 17 30 23,85 19 30 24,85 36 57 48,69 81% 

С. Феимова 20 28 24,17 20 30 25,23 43 57 49,69 83% 

общо за 

класа 17 30 24,15 19 30 25,04 36 57 49,19 
82% 

Общо за Х клас 17 30 25,06 0 30 24,72 23 60 49,78 83% 

 

 

Диаграми, представящи резултатите от НВО по Дигитални 

компетентности: 
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Сравнителни диаграми за резултатите от последните три години: 
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-15- 

VII.  Семинари и конференции 

●  Силвия Йорданова, Сюзан Феимова и Галина Бобева участваха в 

работен семинар на тема „Обсъждане на концепцията, заложена в 

проектите на програми за профилирана подготовка“ – 27 септември 2018 

г., гр. Монтана. 

●  Силвия Йорданова, Снежана Пенева и Галина Бобева участваха в 

Годишна среща на професионалната общност към Фондация „Америка за 

България“. На тази среща те представиха доклад на тема „Иновативни 

практики в МГ „Баба Тонка“ през учебната 2017/2018 година“. 

● Силвия Йорданова участва в дискусионна кръгла маса на тема 

„Как да постигнем плавен преход от начален към прогимназиален 

етап“, организирано от издателство „КЛЕТ България“ – 21 юни 2019 

г., гр. Русе. 

VIII. Квалификация и квалификационни курсове 

●  Сюзан Феимова, Донка Симеонова,  Силвия Йорданова и  Снежана 

Тодорова приключиха едногодишна професионално-педагогическа 

специализация по специалност „Математика и информатика“, тема на 

специализацията „Съвременни технологии в обучението”, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и 

усъвършенстване на учителите, 30.11.2017 г. – 30.11.2018 г. 

●  Както и предходната учебна година Румяна Жекова участва в 

квалификационен курс на тема „Обучение по ИТ в 9. клас по новата 

учебна програма“ – 14. – 16. юли 2018 г., София, без да заплаща курса, но 

без сертификат за него. 

●  На 27.09.2018г от 14:30 ч се проведе работно съвещание на 

учителите пи информатика и ИТ с експерта по информатика и ИТ – Диана 

Миланова. Срещата беше в СУ „Васил Левски“. Присъстваха: Румяна 

Жекова, Донка Симеонова, Снежана Тодорова, Диляна Ангелова. 

Презентациите от Диана Миланова са споделени в папката на групата 

●  На 27.09.2018 г. от 13:00 до 14:30 часа в сградата на Общински 

младежки дом - Монтана се проведе среща на учители по математика, 

информатика и ИТ, които ще преподават профилирана подготовка по 

тези предмети в XI и XII клас през учебната 2020/2021 година. На 

работната среща присъстваха: Сюзан Феимова, Силвия Йорданова и 

Галина Бобева. 

●  Сюзан Феимова участва в обучителен курс на тема „Създаване 

на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн 

инструмент”, 27. – 28.11.2018 г., Фондация „Образование 5.0“ София. 

●  28.–29.11.2018г. в Учебния център на Националния Статистически 

Институт, с. Сливек, Ловешка област се проведе СЕМИНАР 

„Европейската олимпиада по статистика - ползи за учители и 

ученици“ с преподаватели от средните училища в Северна България. В 

семинара участва Румяна Жекова. 

●  Сюзан Феимова участва в обучителен курс на тема „Приложение 

на дигиталните технологии в началното образование”, 01-02.12.2018 г., 



 
-16- 

Нов български университет, Център за професионално и продължаващо 

обучение. 

●  На 21.03.2019 г. Румяна Жекова присъства на открит урок на тема 

„Магията на водата“, с участието на ученици от X а клас , подготвен от Ц. 

Георгиева и С. Пенева. 

●  Силвия Йорданова участва в среща-разговор с Красимир 

Вълчев, министър на образованието и науката – 15 април 2019 г., гр. Русе.  

●  На 06.04.2019 г. Галина Бобева, Румяна Жекова и Диляна 

Ангелова-Асланян участваха в квалификационен курс на тема 

„Развиване на дигитални компетентности в обучението по 

информационни технологии и възможностите за преодоляването им в 

първи гимназиален етап“, организиран от издателство „Просвета“, 28 – 

29 октомври 2019 г., град Русе, аулата на  СУ „Васил Левски“, обучители: 

доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова. 

●  Румяна Жекова участва във вътрешна квалификация - пътуващ 

семинар „В царството на зелениката“, проведен 10.–12. май 2019 г. в 

Природен парк „Странджа“, в град Малко Търново и в село Бръшлян, 

Бургаска област. 

 

IX. Лагер-школи 

●  До 5.10.2018 г. в Националната програма „Обучение за ИТ 

кариера“ се регистрираха ученици от десетите класове. След входящия 

тест за регистрираните кандидати – 14.10.2018 г. до обучение бяха 

допуснати трима ученици от X а клас: Антон, Йордан и Кристиян. 

●  В рамките на Световната седмица на предприемачеството (на 

12.11. – понеделник) за поредна година Нели Тихомирова организира една 

от най-интензивните работилници за сътворяване на идеи – Иновационен 

лагер 2018. В събитието участваха учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ - 

Варна и МГ „Баба Тонка“ - Русе, които работиха заедно в смесени отбори 

върху зададения от JA Bulgaria казус, свързан с младежката безработица. 

Домакин на събитието беше Varna Free University (VFU). 

●  На 17.11.2018 г. петокласниците от МГ „Баба Тонка“, подкрепяни 

от своите родители сътвориха своята първа „Практическа магия за 

сбъдване на мечти“ и отбелязаха Световната седмица на 

предприемачеството 12 – 18.11.2018 г., ръководител Нели Тихомирова. 

●  Силвия Йорданова участва с група ученици в обучителен семинар 

на тема „Технологии на бъдещето: Интернет на нещата и Изкуствен 

интелект“, която се проведе на 12 декември 2018 г. в МГ „Баба Тонка“ 

Организатор на събитието бе катедра „Телекомуникации“ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 

●  На 12.12.2018 г., в кабинет 7 на МГ „Баба Тонка“ ни гостуваха ас. 

д-р Дияна Кинанева и докторант Йордан Райчев от катедра 

„Телекомуникации“ на Русенски университет, които представиха темата 

„Интернет на нещата и Изкуствен интелект“.  

https://www.facebook.com/nelitihomirova1/posts/2438705912812016?__xts__%5B0%5D=68.ARC5ES6vhqCC_kyOLeqCQEIkIHi23pbQC9KheYDlpFRFprUHiYasa8ZrC4dj3S3L4W0NgxGj489LNgKjmkTOHvOfgPp88lUAXzH5mKbjhiFnYlf1wNX1qIGX_SMNDRExxcuToYRSXRTpwvhi6J4jBgI2nzA84wB1J3gKZi19LXamUar3z4iEVZsc-ytfqr_L1pTWt4MtOed4wqZJCgwE8rgzY3ADR1DMMEGjlrczNHbEOrSJs7b_UWBvTV1P_wQP6dxLnfQUhms7eTw2nVDLUJP5OkY5XwRmXn8OqPrGSIu9oTB8GGX6qT0Db00GE5EzJirbeci2jyX8n-xQL47YPAbCj6KTejWGxvXcS2vkyyu1BgznGQbghb7zjUifWJnAqhw5h4AKj2_9854b96NnG2Wb3-6SmabI55lmmgoz2qjl_zw&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/1418316368458516?__tn__=KH-R&eid=ARCBzjLoHYVmPIgpkROCqnxs4fDs9akDY-ZMqZiuLf-7hVgyYD-1_zEvoUyNV3_lywNnQaWEPZi7LR6A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5ES6vhqCC_kyOLeqCQEIkIHi23pbQC9KheYDlpFRFprUHiYasa8ZrC4dj3S3L4W0NgxGj489LNgKjmkTOHvOfgPp88lUAXzH5mKbjhiFnYlf1wNX1qIGX_SMNDRExxcuToYRSXRTpwvhi6J4jBgI2nzA84wB1J3gKZi19LXamUar3z4iEVZsc-ytfqr_L1pTWt4MtOed4wqZJCgwE8rgzY3ADR1DMMEGjlrczNHbEOrSJs7b_UWBvTV1P_wQP6dxLnfQUhms7eTw2nVDLUJP5OkY5XwRmXn8OqPrGSIu9oTB8GGX6qT0Db00GE5EzJirbeci2jyX8n-xQL47YPAbCj6KTejWGxvXcS2vkyyu1BgznGQbghb7zjUifWJnAqhw5h4AKj2_9854b96NnG2Wb3-6SmabI55lmmgoz2qjl_zw
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●  На 02.07.2019 г. бе проведен обучителен семинар на тема 

„Създаване на учебно съдържание в платформата за електронни уроци към 

сайта на гимназията“ с участието на сем. Николови (родителите на ученик 

от МГ), създателите на платформата за учебно съдържание, и ръководител 

Диляна Ангелова-Асланян, старши учител по информатика и ИТ. На 

обучението присъстваха всички учители от обединението. 

 

X.  Участие в проекти 

●  Проект „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади“ през учебната 2018/2019 година: 

1.  Бе сформирана една група за обучение по ИТ на талантливи 

ученици, за участие в Националната олимпиада по информационни 

технологии. Ръководител на групата бе Донка Симеонова. В групата бяха 

включени 6 ученици, 5 от които учстваха в Областния кръг на 

олимпиадата по ИТ. 

2.  По проекта бяха сформирани 4 групи за обучение по 

информатика на талантливи ученици, за участие в Националната 

олимпиада по информатика. Ръководители на групите бяха Сюзан 

Феимова и Снежана Тодорова. В групите бяха включени 25 ученици. 

●  Откриване на Център за иновационни технологии в МГ „Баба 

Тонка“ на 31 октомври 2018 г.:  

    Силвия Йорданова изготви сценарий за откриването. 

Учениците от клубовете подготвиха демонстрации. 

Центърът има за цел да се създаде модерна технологична среда за 

организиране на учебна и научно-изследователска дейност в МГ „Баба 

Тонка“ в областта на информатиката и информационните технологии. Той 

е финансиран с бюджет от 17 824 лв., осигурени от фондация „Русе – град 

на свободния дух“, Училищно настоятелство към МГ „Баба Тонка“ и 

Математическа гимназия „Баба Тонка“. Проектът се осъществява с 

подкрепата на РУ „А. Кънчев“, факултет „Електротехника, електроника и 

автоматика“.  

●  Клуб Роботика към МГ „Баба Тонка“ участва в инициативата 

на UNESCO „Най-големият урок на света“. На 8.11.2018 г. в ОУ 

„Никола Обретенов“ се проведе интегриран урок по английски език и 

информационни технологии в помощ на децата от II-IV клас. 

Дванадесетокласници от клуб „Роботика“ при МГ „Баба Тонка“ включиха 

иновациите в обучението по английски език. Те използваха познанията си 

по роботика, програмиране и английски език, за да помогнат на малките си 

приятели да преодолеят проблеми с артикулацията на звуковете. С 

помощта на куче-робот те ги въвлякоха в учебния процес, помагаха им за 

произнасянето на думичките и заедно се забавляваха. Използваните 

иновации бяха изключително полезни за децата. В глобалната инициатива 

„Най-големия урок в света“ се включиха Д. Симеонова, С. Тодорова – 

старши учители по информационни технологии, Р. Иванова – старши 

https://bnt2.bnt.bg/bg/a/tsentr-za-inovatsionni-tekhnologii-otkrikha-v-rusenskata-matematicheska-gimnaziya?fbclid=IwAR0zXODyHZfDz3QSM7D0WptPH5X-etTF4cxWJ2lrQSZ6xtecUy1nKG3UEwQ
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учител по английски език в МГ „Баба Тонка“ и Д. Тодоров - зам.директор 

и преподавател по информационни технологии в ОУ "Н. Обретенов". 

 

XI.  Открити уроци и междупредметни връзки 

●  Експериментален урок, в рамките на инициативата „Най-

големият урок в света“, на тема „Запознаване с глобалните цели за 

устойчиво развитие“, с IX а клас на 26.11.2018 г. – Силвия Йорданова и 

Снежана Тодорова. 

●  Експериментален урок, в рамките на инициативата „Най-

големият урок в света“, на тема „Запознаване с глобалните цели за 

устойчиво развитие“, с IX б, IX в, IX г и IX д клас на 28.11.2018 г. – 

Силвия Йорданова и Снежана Тодорова. 

●  Интегриран открит урок на тема „За морала, разума, смисъла на 

живота и изкуството с компютъра“, с X а клас на 09.01.2019 г. – Силвия 

Йорданова, Миглена Дамянова и Снежана Тодорова 

●  Интегриран открит урок на тема „Структура на клетката“, с X д 

клас на 18.04.2019 г. – Силвия Йорданова и Снежана Пенева. Урокът бе 

представен пред 15 директори и колеги от цялата страна. На проведената 

дискусия след урока, колегите оцениха високо съвместната разработка и 

ни пожелаха да успеем да реализираме повече такива уроци през учебната 

година. 

 

XII.  Комисия за Годишен план за дейността на училището /ЗПУО, чл. 263, 

ал. 1, т.5/: Феимова, Тихомирова. 

XIII.  Комисия за Правилник за дейността на гимназията /ЗПУО, чл. 263, 

ал. 1, т.2/: Жекова. 

XIV.  Комисия за предложение за състезания и пресмятане на бал за 

кандидатите за прием в 5. клас за учебната 2018/2019, публикуват се на 

сайта до 15 септември: Д. Симеонова. 

XV.  Комисия за изготвяне на карти за диференцирано заплащане /Наредба 

№ 4 за нормиране и заплащане на труда, чл. 27, ал. ал. 2: извършва се от 

комисия, като председателят, членовете ѝ и техният брой се определят с 

решение на педагогическия съвет/: Бобева, Йорданова. 

XVI.  Предпечатна подготовка на литературния сборник – Снежана 

Тодорова. 

XVII.  Поддържане на електронна картотека на завършилите МГ – Румяна 

Жекова.  

XVIII.  Участие в комисията за организиране и провеждане на 

математическото състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от 4. клас, 

проведено на 23.03.2019 г. 

XIX.  Участие в комисията за организиране и провеждане на 

математическото състезание „Питагор“ за ученици от 4. клас, проведено на 

13.04.2019 г. – Силвия Йорданова. 

XX.  Информационно обслужване за провеждането на НВО по български 

език и математика за VII клас – Силвия Йорданова. 
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XXI.  Участие в комисията за прием на ученици след завършен IV клас – Р. 

Жекова. 

XXII.  Изготвяне и отпечатване на грамоти за: 

  Патронен празник 22.03.2019 г. – Снежана Тодорова;  

  Отличен успех и постижения в различни области на 

зрелостниците 20.06.2019 г. – Диляна Ангелова-Асланян; 

  Надписване на книги за зрелостниците – Снежана Тодорова.  

XXIII.  Набиране, отпечатване и сканиране на дипломите на XII клас, 

свидетелства за основно образование на VII клас – Силвия Йорданова. 

XXIV.  Изготвяне на справки със средни успехи от матури, дипломи, 

външно оценяване и успехи по класове – Силвия Йорданова.  

XXV.  Целогодишна поддръжка на фейсбук страницата и сайта на 

гимназията и добавяне на актуална информация в тях – Силвия Йорданова. 

XXVI.  Сюзан Феимова и Донка Симеонова придобиха III ПКС – 

Информатика и ИТ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите. 

XXVII.  Снежана Тодорова и Силвия Йорданова придобиха IV ПКС – 

Информатика и ИТ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите. 

XXVIII.  На 23.03.2019 г в 51. СУ „Елисавета Багряна“, София, Румяна 

Жекова изнесе доклад на тема „Презентациите на учениците – 

възможности“ в рамките на Първата национална училищна конференция за 

споделени педагогически практики в преподаването на природни науки, 

публикуван с сборника с материали на конференцията (стр.139-142). 
 

 

Румяна Жекова – председател на ПК по информатика и ИТ 


