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МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" – РУСЕ 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДМЕТНАТА 

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2019/2020 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 извънкласни форми за обучение по информатика и ИТ поради трудния 

достъп до техника 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. Дистанционното обучение 

3. Отпадане на НВО за 10 клас 

4. Онлайн провеждане на олимпиади по ИТ, Гражданско образование, Астрономия и 

множеството онлайн срещи и събеседвания по време на пандемията от COVID-19. 

 

През учебната година бяха извършени следните дейности: 

I. Изготвяне на седмичното разписание на гимназията от Силвия Йорданова и Диляна 

Ангелова. 

II. Изготвяне на годишните разпределения по информатика и ИТ от всички учители по 

информатика и ИТ. 

III. Подготовка на компютърните кабинети за учебна дейност. През учебната година бе 

извършвана и периодична профилактика на работните станции за защита от вируси и 

зловреден софтуер и подготовката им онлайн дейности по състезания и оценявания. 

IV. Изготвяне на описи на техниката за всички помещения в гимназията и подготовка на 

компютърната техника в класните стаи за учебна дейност. 

V. Сформирани групи за целогодишна извънкласна дейност в гимназията: 

1. Клуб "Дронове" с ръководител Силвия Йорданова 

2. Клуб "Нашите пари" с ръководител Снежана Тодорова 

3. Клуб Роботика с ръководители Снежана Тодорова и Донка Симеонова 

4. Клуб "Успешните хора" – Нели Тихомирова  

5. Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически 

олимпиади” през учебната 2017/2018 година. – с ръководители Снежана Тодорова, 

Сюзан Феимова, Донка Симеонова, Румяна Жекова 

6. клуб „Дигитализация и програмиране“, част от Национална програма „Образование за 

утрешния ден“ с 15 ученици от 6-то до 11-ти клас – 70 часа, като най-активни бяха 

учениците от 6-ти клас. Това е доказателство, че обучението по програмиране трябва да 

започва от на-малките класове. – от февруари до юни, с ръководител Румяна Жекова 

7. Клуб по информатика – IX а,б, и в клас с ръководител Диляна Ангелова 

8. Клуб по информатика – IX а,б, и в клас с ръководител Нели Тихомирова 

9. Клуб за танци „Фолклорна плетеница“ – ученици от 9-12. клас с ръководител Диляна 

Ангелова 

 

VI. Ученически конкурси, състезания, олимпиади и конференции по информатика и 

ИТ 

 Хакатон "TeenHack 2019", организиран от РУ „Ангел Кънчев“ – 04-06 октомври 

2019 г. 
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Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която 

има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и 

развлекателен начин. Тази година тя се провежда в периода 5-20 октомври. Целта на 

събитията през тази седмица е да се повиши интереса на хората към програмирането и да се 

обвържат с участници от цяла Европа. В инициативата участват повече от 70 държави от 

Европейския съюз и извън него. 2,7 млн. души от всякакви възрасти и тази година ще 

отбележат седмицата на програмирането, а само 16 училища в България ще вземат участие. 

Едно от тези училища е и МГ ”Баба Тонка”, Русе с над 40 участници. 
 Учениците от 5 до 11 клас работиха по темата Internet Of Things (Интернет на 

нещата). Представените пред журито разработки бяха много интересни и полезни. Наградите 

бяха осигурени от спонсорите – NetWorx, 1ForFit, MentorMate и Мусала Софт. Участници в 

хакатона: 

o Отбор „Бъди умен!“ - Десислава Ганчева и Миряна Иванова от X а клас, Диляна 

Дойчева от XI в клас 

o Отбор „Help yourself“ - Деян Джумалийски, Кремена Иванова и Магдалена 

Дюлгерова от X б клас 

o Отбор „Eagle Team“ - Деница Драганова, Максим Йорданов и Анна Георгиева от X 

в клас 

o Отбор „Котенцата“ - Елина Дончева и Михаела Георгиева от X д клас 

o Отбор Delirium Products - Симо Александров и Любо Любчев  от XI в заеха първо 

място, като получиха голямата награда 

Организатор и координатор – Нели Тихомирова. Ръководители – Силвия Йорданова, 

Румяна Жекова 

 Национален кръг на международния хакатон "SpaceApp Challenge NASA - 

Bulgaria", организиран от РУ „Ангел Кънчев“ – 20-21 октомври 2019 г. 

Успешно участие и отлично представяне на NASA International Space Apps Challenge – 

Bulgaria, проведено в РУ „Ангел Кънчев“ на 19.10.2019 г. и 20.10.12019 г. От общо 52 

участника в хакатона, 21 (19 ученика + 2 учителки) са от МГ. Това направи МГ „Баба Тонка“ 

институцията с най-много участници. Поради това, в знак на благодарност, организаторите 

на събитието взеха решение да отличат училището със специална награда – купа за активно 

участие. 

На 7.11.2019 г. от 14:40ч. в аулата на гимназията организаторите на събитието връчиха 

заслужената купа на г-жа Галина Бобева, директор на МГ „Баба Тонка“. 

Координатор – Снежана Тодорова. Ръководители – Силвия Йорданова, Донка Симеонова. 

 Конкурс за видеоклип на тема „Съвременни вдъхновители”, организиран от 

Фонд „Математика на бъдещето” и МГ „Баба Тонка”  – 16 ноември 2018 г. 

1. Мария Райкова, Деметра Ангелова и Александра Райкова, X д клас  – специална награда 

на журито 

Ръководител – Силвия Йорданова 

 III-ти Национален конкурс за STEM науки в България Общински кръг на 

олимпиадата по информатика 

Награда: Ния Неделчева (X a клас) и Манол Банев (Xб клас)  в категория „Победители 

ученици STEM Област“ за област Русе, организиран от EDUTECHFLAG.  

Ръководител – Снежана Тодорова 

 CodeWeek през м.октомври 2019 г.  
Клуб Роботика от МГ "Баба Тонка" взе участие в инициативата на Европейския съюз. 

Преподавателите Донка Симеонова, Снежана Тодорова и Сюзан Феимова организираха и 

проведоха в няколко последователни дни събитието "Старт в роботиката с Lego", в които се 

включиха над 120 ученици от МГ "Баба Тонка". 
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 Национално виртуално технологично събитие за най-малките иноватори, 

създатели и предприемачи KITE Projects 2020 - Kids Incredible Technology & Engineering 

Projects 
Наградени ученици: 

 Полина Тодорова от 6 клас спечели ПЪРВО място с проект “Save the fish”  - р-л 

Д. Симеонова 

 Божидар Дудев от 7 клас се класира на ВТОРО място с проект 

„Приключенията на Хектор” в категория Scratch игра 12+ - р-л Сн. Тодорова 

 Специална награда на фондация „Америка за България“ спечели Калина 

Трифонова от 6 клас - р-л Сн. Тодорова 

 Национален есенен турнир по информатика - гр. Шумен 22 до 24 ноември 2019 г. 

В него участваха  9 ученици от гр. Русе – седем от МГ „Баба Тонка” и двама от СУЕЕ „Св. 

Константин Кирил Философ“. Всички те са възпитаници на Центъра за ученическо 

техническо и научно творчество (ЦУТНТ). Ръководители на учениците са доц. Пламенка 

Христова от РУ, Даниела Маринова от ЦУТНТ и Сюзан Феимова от  МГ „Баба Тонка”. 

Награди: три грамоти за ОТЛИЧНО представяне и една грамота за МНОГО ДОБРО 

представяне. 

 Мила Йорданова и Виктория Генчева от 5.a клас - ОТЛИЧНО представяне в 

състезателна група Е (4-5 клас). 

 Амер Панджаров от 8.a клас бе удостоен - ОТЛИЧНО представяне в състезателна 

група C (7-8 клас). 

 Биляна Инджева от 11.a клас - МНОГО ДОБРО представяне в състезателна група А 

(11-12 клас). 

 Национален турнир по Информационни технологии „Джон Атанасов“- гр. 

София, в Център за подготовка на ученици за олимпиади от 29.11-01.12.2019г. 

Награди: Симо Александров и Любо Любчев - ВТОРО място в направление „Интернет 

приложение“. Учениците впечатлиха младшите журналисти от Софийските училища и те 

помолиха за интервю, което може да бъде видяно на адрес: 

https://www.youtube.com/watch?v=AmoyLjiVY_s&feature=youtu.be&t=353&fbclid=IwAR2

uXH-EO5iOUtqRwfXjgpFp-oYdXEUDChglWZEVRrgc9OmwNN0W8inUlig 

 Двадесетата ученическа конференция по математика, информатика и 

информационни технологии, организирана от СМБ - гр. Плевен, 25 януари 2020 г. 

Награда: Отлично представяне на учениците от МГ „Баба Тонка” с р-ли Румяна Жекова и 

Сюзан Феимова 

Ученици се представиха чудесно. Грамоти за ОТЛИЧНО представяне получиха Любо 

Любчев и Симо Александров от 11в клас. Грамоти за МНОГО ДОБРО представяне получиха 

Есра Тейкова от 6а клас, Ния Нейкова от 8б клас, Рая Христова от 8в клас, Симеон Неделков 

от 9а клас, Арзу Тейкова от 10в клас, Велислава Крумова и Иван Петров от 11в клас. 

 Националния кръг на Международния конкурс MITE – Методология и 

информационни технологии в образованието 

На 13 и 14 февруари 2020 г. в гр. София се проведе Националният кръг на престижния 

Международен конкурс MITE – Методология и информационни технологии в 

образованието. До този кръг бяха допуснати и участваха 10 ученици от Математическа 

гимназия „Баба Тонка” – Русе, с 6 проекта в 6 от направленията на конкурса. Научен 

ръководител на учениците е Сюзан Феимова – старши учител по информатика и 

информационни технологии в МГ „Баба Тонка”. Домакин на събитието бе Висшето училище 

по застраховане и финанси. 

 Ученици се представиха блестящо и сред много силна конкуренция спечелиха ГОЛЯМАТА 

НАГРАДА на конкурса, ПЪРВИ места в четири от направленията и ВТОРО място в едно от 

направленията.  

https://www.youtube.com/watch?v=AmoyLjiVY_s&feature=youtu.be&t=353&fbclid=IwAR2uXH-EO5iOUtqRwfXjgpFp-oYdXEUDChglWZEVRrgc9OmwNN0W8inUlig
https://www.youtube.com/watch?v=AmoyLjiVY_s&feature=youtu.be&t=353&fbclid=IwAR2uXH-EO5iOUtqRwfXjgpFp-oYdXEUDChglWZEVRrgc9OmwNN0W8inUlig
https://www.youtube.com/watch?v=AmoyLjiVY_s&feature=youtu.be&t=353&fbclid=IwAR2uXH-EO5iOUtqRwfXjgpFp-oYdXEUDChglWZEVRrgc9OmwNN0W8inUlig
https://www.youtube.com/watch?v=AmoyLjiVY_s&feature=youtu.be&t=353&fbclid=IwAR2uXH-EO5iOUtqRwfXjgpFp-oYdXEUDChglWZEVRrgc9OmwNN0W8inUlig
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Мария Кирилова от 9в клас, с проекта си „Иновативна образователна геометрия“, 
спечели най-високото отличие на конкурса – ГОЛЯМАТА НАГРАДА, която се връчва на 

проекта, впечатлил най-силно журито и получил най-висока оценка. Мария бе наградена със 

самолетен билет до Москва и обратно.  

Отличени са още следните проекти: 

1. Проект: Математика във фотографията 

Автор: Никол Георгиева от 8б клас 

Класиране: ПЪРВО място в направление Математика и изкуство 

2. Проект: Enchat 

Автор: Антон Георгиев от 11а клас  

Класиране: ПЪРВО място в направление Математика и/или информатика в защита на 

информацията 

3. Проект: Математически наръчник 

Автори: Велислава Крумова от 11в клас, Рая Христова от 8в клас и Ния Нейкова от 8б клас 

Класиране: ПЪРВО място в направление Електронен тематичен журнал 

4. Проекта: Числа и аритметични действия 

Автори: Арзу Тейкова от 10в клас, Есра Тейкова от 6а клас, Симеон Неделков от 9а клас 

Класиране: ПЪРВО място в направление История на математиката 

5. Проект: Финансов мениджър 

Автор: Иван Петров от 11в клас 

Класиране: ВТОРО място в направление Математически модели на реални процеси в 

природата и обществото 

Учениците са допуснати за участие в Международния кръг на конкурс, който ще се проведе 

в началото на месец май в Москва. 

 Европейската седмица на програмирането в Брюксел  

Симо Александров и Любо Любчев от 11 в клас, с р-л Румяна Жекова бяха сред 

избраните български младежи, които имаха възможността да представят на 08.10.2019 г свой 

проект, по покана на еврокомисаря за цифровата икономика и общество Мария Габриел. 

След завръщането си от Брюксел, представиха още веднъж своите проекти пред желаещите 

ученици и учители в МГ „Баба Тонка“. 

 Втора Електрониада 2020 
На 22 февруари 2020 г. се проведе втората Електрониада 2020, организирана от РУ"Ангел 

Кънчев". ПЪРВО място спечели Отбор MG-12, Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, 

в състав: Никол Павлова 12в клас и Никола Богданов 12г клас, с ръководител инж. Донка 

Симеонова; останалите отборите на МГ"Баба Тонка" заеха също се представиха отлично в 

надпреварата с отбори от професионални гимназии от цяла България. Състезанието се състоя 

в теоретичен и практически кръг. Благодарности на ръководителя на останалите два отбора 

на ученици от МГ – инж. Диан Тамахкяров. 

 СОФТУНИАДА 2020 

Място на провеждане: гр. София 

Дата: 22.02.2020 г. 

Награди: Симо Александров и Любо Любчев - ПЪРВО място 

 49-тата пролетна конференция по математика и информатика 

Провеждане: ОНЛАЙН 

Дата: 16 април 2020 година 

Награди: Симо Александров и Любо Любчев - ОТЛИЧНО представяне и ЗЛАТЕН медал в 

направление „Интернет приложение“ 

 Национално състезание по Финансова грамотност 2020 – организирано от 

сдружение „Европейско кенгуру“, включено в календара за състезания и олимпиади на 

МОН 

Ивелин Ченков – ПЪРВО място в група 11.-12.клас 

Елиязар Ганчев – ТРЕТО място в група 11.-12. клас 
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 Международен кръг на конкурса „Математика и проектиране” 2020 - 

дистанционно провеждане пред академично жури чрез онлайн платформата Zoom от 16 

до 18 май 2020 г.  

От 16 до 18 май 2020 г. се проведе международният кръг на престижния конкурс 

“Математика и проектиране”, който по традиция се провеждаше в Москва. Тази година 

конкурсът се проведе дистанционно. Над 200 ученици от различни страни представиха 

своите разработки пред академично жури чрез онлайн платформата Zoom. 

От МГ „Баба Тонка” в международния кръг на конкурса бяха допуснати и участваха 8 

ученици с 4 проекта. Техен научен ръководител е Сюзан Феимова – старши учител по 

информатика и информационни технологии в МГ „Баба Тонка”. Учениците се представиха 

чудесно и успяха да преборят огромната конкуренция, като спечелиха два златни и два 

сребърни медала. 

 Наградени са следните проекти: 

Проект: Математика във фотографията 

Автор: Никол Георгиева от 8б клас 

Класиране: ПЪРВО място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ в направление Математика и изкуство 

Проект: Иновативна образователна геометрия 

Автор: Мария Кирилова от 9в клас  

Класиране: ПЪРВО място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ в направление Електронен тематичен журнал 

Проект: Числа и аритметични действия 

Автори: Арзу Тейкова от 10в клас, Есра Тейкова от 6а клас, Симеон Неделков от 9а клас 

Класиране: ВТОРО място и СЕБЪРЕН МЕДАЛ в направление Електронен тематичен журнал 

 

Проект: Математически наръчник 

Автори: Велислава Крумова от 11в клас, Рая Христова от 8в клас и Ния Нейкова от 8б клас 

Класиране: ВТОРО място и СРЕБЪРЕН МЕДАЛ в направление Електронен тематичен 

журнал 

 Международна конференция CompSysTech’20 – дистанционно провеждане чрез 

онлайн платформата BigBlueButton, с домакин РУ „Ангел Кънчев“  

На 19-20 юни 2020 г. се проведе престижната Международна конференция за компютърни 

системи и технологии CompSysTech’20. Домакин на конференцията бе Русенски университет 

„Ангел Кънчев”. Конференцията се проведе дистанционно чрез онлайн платформата 

BigBlueButton. В ученическата секция на конференцията участваха 10 ученици от МГ „Баба 

Тонка” с 6 доклада. Научен ръководител на учениците е Сюзан Феимова – старши учител по 

информатика и информационни технологии в МГ „Баба Тонка”. Учениците се представиха 

чудесно и силно впечатлиха журито със своите проекти.  

Най-голямото отличие на конференцията – КРИСТАЛЕН ПРИЗ, който се връчва на най-

добрите разработки, завоюваха Мария Кирилова от 9в клас с доклад на тема „Иновативна 

образователна геометрия” и Антон Георгиев от 11а клас с доклад на тема „Enchat – програма 

за криптиране на съобщения”. 

ОТЛИЧНО се представиха Никол Георгиева от 8б клас с доклад на тема „Математика във 

фотографията”, Иван Петров от 11в клас с проект „Финансов мениджър”, Арзу Тейкова от 

10в клас, Есра Тейкова от 6а клас, Симеон Неделков от 9а клас с тяхната разработка „Числа и 

аритметични действия”, Велислава Крумова от 11в клас, Рая Христова от 8в клас и Ния 

Нейкова от 8б клас с проекта си „Математически наръчник”. 

 Националното състезание на Технократи и Lenovo България за деца по 

програмиране в платформата #Scratch 

На 3 юни бе връчена Голямата награда на Мила Йорданова от 5а клас. - таблет Lenovo Tab 

M10 FHD Plus. Темата на Мила е "Супергероите на нашето време„, с ръководител Донка 

Симеонова. 
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● Национален кръг на Европейската олимпиада по Статистика – 2020 година 

1. Първи етап на Национален кръг – 04-19 януари 2020 г., гр. Русе 

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици с 

учител ментор. Учениците решават 3 теста с по 10 въпроса: Основни познания по 

статистика, Използване на официалните източници на статистически данни и 

Интерпретиране на статистически текст. Всички отбори бяха допуснати до втория етап на 

националния кръг. 

За всеки верен отговор се получава 1 точка, за всеки грешен отговор се отнемат 0.33 

точки, а въпрос без отговор не носи точка. Резултатът от първия етап се получава чрез 

изчисляване на средноаритметичната стойност (закръглена до първи знак след 

десетичната точка) на резултатите, получени на всеки от трите теста, умножени по 10, 

така че крайният резултат е максимум 100 точки. 

Категория А: ученици от Х - ХII клас 

Първи 

етап 
Отбор Име на учениците Клас Ментор 

87,80 DOLIMRISI9 Десислава Георгиева Ганчева 

Миряна Бойкова Иванова 

X а X 

а 
Силвия 

Йорданова 

76,70 DIOSEY 

Дебора Бориславова Петрова 

Йоана Ангелова Агаларова 

Симона Димитрова Заркова 

X а 

X а 

X д 

Силвия 

Йорданова 

70,03 TESLA 

Волен Атанасов Атанасов 

Николай Живков Николов 

Селин Тунжай Али 

X д 

X д 

X д 

Силвия 

Йорданова 

49,00 ARZU_SASHO Александър Георгиев Георгиев 

Арзу Неждет Тейкова 

X в X 

в 
Силвия 

Йорданова 

2. Втори етап на Национален кръг – 22 януари – 19 февруари 2020 г., гр. Русе 

Учениците правят анализ на статистически данни по дадена статистическа тема. Те 

трябва да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и 

представяне на данните. Журито оценява всяка разработка с максимум 100 точки. 

Крайното класиране се определя по формулата: 

(Точки от първи етап  + 3 * Точки от втори етап)/4 

Отборите DIOSEY, ARZU_SASHO и DOLIMRISI9 получиха грамоти за отлично 

представяне на Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика. 
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Категория А: ученици от Х - ХII клас 

Крайно 

класиране 
Отбор Име на учениците Клас Ментор 

81,43 DIOSEY 

Дебора Бориславова Петрова 

Йоана Ангелова Агаларова 

Симона Димитрова Заркова 

X а 

X а 

X д 

Силвия 

Йорданова 

72,25 ARZU_SASHO Александър Георгиев Георгиев 

Арзу Неждет Тейкова 

X в X 

в 
Силвия 

Йорданова 

69,20 DOLIMRISI9 Десислава Георгиева Ганчева 

Миряна Бойкова Иванова 

X а X 

а 
Силвия 

Йорданова 

17,51 TESLA 

Волен Атанасов Атанасов 

Николай Живков Николов 

Селин Тунжай Али 

X д 

X д 

X д 

Силвия 

Йорданова 

 

Резултатите: 

Категория А: 226 0тбора от България;  

 

Категория Б: 83 0тбора от България;  

 

Ментор на отбор „BIOGIRLS9“ от ученици от 9-ти клас профил биология, класирал 

се на 14-то място в страната бе Румяна Жекова 
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 Национална олимпиада по Информатика – 2020 година 

1. Резултати на учениците от  МГ „Баба Тонка”, допуснати до Областен кръг 

№ Име, презиме, фамилия Клас Група Папка 

Точки 

Зад. 

1 

Зад. 

2 

Зад. 

3 
Общо 

1 Виктория Вихренова Генчева 5.А E VVG 100 100 100 300 

2 Мила Миленова Йорданова 5.А E MMY 100 100 100 300 

3 Калоян Тодоров Върбанов 6.А D KTV 100 100 100 300 

4 Преслав Митков Тошев 6.А D PMT 100 30 100 230 

5 Александра Пламенова Иванова 6.А D API 100 40 90 230 

6 Амер Идиризов Панджаров 8.А C AIP 100 90 100 290 

7 Виктор Ивайлов Кожухаров 11.А A VIK 100 100 100 300 

8 Матю Петков Машков 11.А A MPM 70 90 100 260 

9 Биляна Емилова Инджева 11.А A BEI 100 30 100 230 

Отговорници за органзирането и провеждането бяха Сюзан Феимова и Румяна Жекова. 

 

2. Резултати на учениците от МГ, национален кръг, проведен на 28.06.2020 по 

региони заради епидемичната обстановка. 

 

Виктор Ивайлов Кожухаров РУСЕ МГ "Баба Тонка" 11 клас с общ брой точки 94 се класира 

на 6 място. 

 

 Национална олимпиада по ИТ – 2020 година 

 

1. Oбластен кръг на Националната олимпиадата по ИТ – 14 април 2020 г., гр. Русе – 

онлайн провеждане в платормата BigBlueButton, с любезното съдействие на РУ „Ангел 

Кънчев“ и доц. д-р инж. Галина Иванова - Ръководител на Центъра за докторанти и 

Координатор за докторантите, за предоставяне на сървър и пространство за онлайн 

провеждане на всяко направление в отделна виртуална стая. 

За организирането и провеждането отговаряха Диляна Ангелова и Нели 

Тихомирова. 
Явиха се 15 ученици от МГ „Баба Тонка“ – в три основни направления „Интернет 

приложения“, „ Приложни програми“ и „Мултимедийни приложения“, с ръководители на 

проектите им Донка Симеонова, Снежата Тодорова, Сюзан Феимова и Диляна Ангелова.  

Класиране в направленията: 

9. – 12. клас 

Място Категория 
Име на 

проект 
Автори Клас Учител 

1 
Мултимедийни 

приложения 
Eco Fisher 

Кристиян 

Красимиров 

Вълчев, Доньо 

Донев Дончев 

10 инж. Донка Симеонова 

1 
Приложни 

програми 
ЕкоБъдеще 

Петьо Невелинов 

Недев, Теодора 

Росенова Велева 

10 Снежана Тодорова 

2 Приложни NotesFinder Максим Николаев 10 Снежана Тодорова 
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програми Йорданов Тодор 

Димитров Тодоров 

3 
Приложни 

програми 
Enchat 

Антон Галинов 

Георгиев 
11 Сюзан Феимова 

4 
Приложни 

програми 
Ai cv bot 

Ния Красенова 

Неделчева, Манол 

Александров Банев 

10 Снежана Тодорова 

5 
Приложни 

програми 

Изборът 

(Everything 

matters) 

Мария Милкова 

Деликоцева, 

Владимир Велинов 

Великов 

10 Снежана Тодорова 

6 
Приложни 

програми 

Претеро - 

играй с 

времето 

Митхат Синанов 

Мустафов, Борис 

Анатолиев 

Пахомов 

9, 11 Диляна Ангелова 

 

2. Национален кръг на олимпиадата по ИТ – 27 юни 2020 г., гр. Русе, онлайн формат. 

Тестът се проведе в платформата на НОИТ от работни станции в МГ „Баба Тонка“. 

Защитата на проекти се осъществи, чрез BigBlueButton пред академично жури. Бяха 

допуснати 6 ученици с 3 проекта. Крайният резултат от представянето и теста е: 

 

9. – 12. клас 

 

Място  Ученик Клас 
Призната 

оценка 
Ръководител 

53 Доньо Донев Дончев X 
Много 

добър 5,25 

Донка 

Симеонова 

64 
Кристиян Красимиров 

Вълчев 
X 

Много 

добър 5,25 

Донка 

Симеонова 

84 
Владимир Велинов 

Великов 
X 

Много добър 

4,75 

Снежана 

Тодорова 

85 
Мария Милкова 

Деликоцева 
X 

Много добър 

4,75 

Снежана 

Тодорова 

89 
Манол Александров 

Банев 
X 

Много добър 

4,50 

Снежана 

Тодорова 

92 
Ния Красенова 

Неделчева 
X 

Много добър 

4,50 

Снежана 

Тодорова 

 

 

VII. Семинари и конференции 

 

 Румяна Жекова взе участие в семинар на тема: „Европейската олимпиада по статистика – 

ползи за учители и ученици“ на 6.-7. Ноември 2019 година в с.Сливек, област Ловеч, 

организация на олимпиадата по статистика, ментор на няколко отбора и консултант на 

всички желаещи. Всички отбори се класираха за втория етап на олимпиадата, но не всички 

участваха в него. 

 Румяна Жекова взе участие в 49. Пролетна конференция на СМБ и получи грамота за 

ръководството на проект на тема: Аито –дигиталните касови бележки, 13-17 април 2020 

година. 
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 Румяна Жекова подготви доклад с Диана Йорданова за Втора националната училищна 

конференция "Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки"  

март, 2020 година, но конференцията не се проведе. 

 Силвия Йорданова участва в обучение на тема „Основни насоки и изисквания за 

провеждане на начален и периодичен инструктаж за безопасност“ – 18 ноември 2019 г., 

гр. Русе 

 Силвия Йорданова, Даниела Иванова, Евелина Минчева и Галина Бобева участваха в 

Годишна среща на професионалната образователна общност към Фондация „Америка 

за България“ – 21-24 ноември 2019 г., гр. Пловдив. 

 Силвия Йорданова участва с група ученици в обучителен семинар на тема 

„Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и 

добавена реалност“, който се проведе на 19 февруари 2020 г. в РУ „Ангел Кънчев“. 

Събитието бе организирано от катедра „Телекомуникации“ на факултета „Електротехника, 

електроника и автоматика“ в РУ „Ангел Кънчев“. 

 Силвия Йорданова участва в онлайн обучителен семинар на тема „Работа в средата 

Teams“, който се проведе на 17 март 2020 г. в MS Teams - екип Учители. 

 Силвия Йорданова организира и участва в онлайн обучителен семинар на тема 

„Настройки на Outlook“, който се проведе на 18 март 2020 г. в MS Teams - екип Учители. 

 Силвия Йорданова организира и участва в онлайн обучителен семинар на тема 

„Създаване на тестове с Forms“, който се проведе на 20 март 2020 г. в MS Teams - екип 

Учители. 

 Силвия Йорданова участва в онлайн обучителен семинар на тема „Работа с Class 

Notebook“, който се проведе на 23 март 2020 г. в MS Teams - екип Учители. 

 Силвия Йорданова участва в онлайн уебинар за представяне на на новите 

модули „Ученически профил“ (лични картони) и „Администрация“, който се проведе на 

27 май 2020 г. в сайта http://video.adminsoft.bg/. 

 На 29.09.2019г от 14:30 ч се проведе работно съвещание на учителите по информатика и 

ИТ с инспектора по математика – Диана Миланова. Срещата беше в Професионална 

гимназия по облекло. Присъстваха: Румяна Жекова, Донка Симеонова, Снежана Тодорова, 

Диляна Ангелова, Нели Тихомирова, Сюзан Феимова.  

 На 17.03.2020 г. Донка Симеонова проведе вътрешна квалификация на тема Тема: “ 

Помощ и начално обучение в MS Teams“ Oнлайн, в средата на Teams на групата mg-

babatonka.bg 

 На 1.07.2020г Диляна Ангелова проведе вътрешна квалификация на тема: Учителски 

портфолио, в Аулата на МГ „Баба Тонка“ с всички учители на гимназията.  

 Участие във вътрешна квалификация, проведена на 27.11.2019 г. Обучаващ на Plickers 

беше Б. Куюмджиева – Снежана Тодорова, Диляна Ангелова, Донка Симеонова, Нели 

Тихомирова 

 През август месец 2019 година в Благоевград от 12 до 15. август Румяна Жекова, Донка 

Симеонова, Сюзан феимова и Диляна Ангелова, взеха участие в семинар на тема: 

„Състезателна информатика за 6 клас“. 

 

VIII. Открити уроци и междупредметни връзки 

 Проектно-базирано обучение, на тема „Моята мечтана екскурзия до ...“, с Xа, Xб, Xв 

и Xд клас в периода 01 април - 15 май 2020 г. – Силвия Йорданова. Учениците работиха 

дистанционно в екип, като всеки екип си имаше канал за комуникация и съхраняване на 

продуктите. Те създаваха сайтове, филми, брошури и приложения за изчисляване на 

разходите. Представянето на екипите бе записано и ще бъде споделено с колегите в 

обучителен семинар. 

 Проектно-базирано обучение, на тема „Училище на бъдещето“, с Xа, Xб, Xв и Xд 

клас в периода 18 май - 19 юни 2020 г. – Силвия Йорданова. Учениците работиха 

http://video.adminsoft.bg/
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дистанционно в екип, като всеки екип си имаше канал за комуникация и съхраняване на 

продуктите. Те създаваха 3D модели, филми, брошури и приложения за изчисляване на 

разходите. Представянето на екипите бе записано и ще бъде споделено с колегите в 

обучителен семинар. 

 Среща-разговор на ученици от 10 Г и 11 Г клас с Йордан Балабански на 13.11.2019 тема 

„Обучението в СофтУни“. Йордан е завършил МГ през 2010 година и Висше образование в 

РУ, но е завършил и голяма част от курсовете на СОФТУНИ. – организатор Румяна Жекова 

 Всички ученици от 10 Г клас, които се явиха на изпита за ИТ кариера през 2019 година, 

бяха включени в обучението и си взеха изпита за първия модул. –организатор Румяна 

Жекова 

 Интегриран урок ИТ + Английски език + Предприемачество в Световната седмица на 

предприемачеството 2019, проведен с 9в клас и учителите Диляна Ангелова, Атанаска 

Йорданова и Нели Тихомирова. – месец ноември 

 Интегриран урок ИТ + Биология и здравно образование + Предприемачество - 
проведен с 9г клас и учителите Диляна Ангелова, Снежана Пенева и Нели Тихомирова.  

 Урок на тема: “Предприемачът в мен” - час по ИТ, 5 клас в МГ “Баба Тонка” - Русе, 

инициатива в Световна седмица на предприемачеството 2019 – проведен от Нели 

Тихомирова и ментори ученици от 9в клас.  

 

IX. Участие в проекти 

 Проект "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади" през учебната 2019/2020 година 

1. По проекта бяха сформирана две групи за обучение по ИТ, на талантливи ученици, 

за участие в Националната олимпиада по Информационни технологии. Ръководители 

на групите бяха Донка Симеонова и Румяна Жекова. В групата бяха включени 6 

ученици. 

2. По проекта бяха сформирани 2 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 12 

ученици. 

● Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. 
В тази програма ежегодно се включват ученици от 10. клас, които имат повишен интерес към 

софтуерното инженерство. Тази година се включиха следните ученици: 

1. Иво Гьошков, X а клас 

2. Магдалена Дюлгерова, X б клас 

3. Доньо Донев, X в клас 

● Проект за изграждане на „Център за технологии в креативните индустрии“.  

Галина Бобева, Цветелина Геогиева и Силвия Йорданова написаха проект за изграждане на 

„Център за технологии в креативните индустрии“ и ако той бъде одобрен, гимназията ще 

бъде финансирана с до 300 000 лв за изграждане на средата и оборудването на центъра. 

Създаването на центъра 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. Центърът представлява завършващият етап 

от програмата за изграждане на съвременна материална база за STEM обучение. Тази 

програма бе започната през 2015 година със създаването на първия ученически клуб по 

роботика и проект „Лаборатория XXI“ с който бе закупено лабораторно оборудване – 

различни сензори с компютърна обработка на информацията по физика, химия и по 

биология. През 2017 година бяха открити "Биохимичен лабораторен център" и "Център за 

мултироторни летящи системи".  
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Центърът ще предостави възможност на учениците да имат училищно видео студио, да 

създават дизайн на игри, да извършват дигитално и физическо моделиране на обекти. Новият 

център ще осигури възможност за провеждането на профилирано обучение по 

информационни технологии, а също така и за реализиране на интегрирани уроци за STEM 

образование. 

  Екипът Донка Симеонова и Снежана Тодорова - ръководители на клуб Роботика, 

продължиха работата си за пета поредна година по Програма „Роботика за България“, 

който се реализира в партньорство между Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ и SAP Labs България. Във първата година на третия програмен период, в който 

участва клуба в програмата, участие взеха 6 отбора от ученици на МГ“Баба Тонка“, като към 

сформираните през миналите години шест отбора TheForce, PhoenixBots, EagleBot, Robo 

Stars и Fast Brains се включиха още един, новосформиран отбор от 5. клас. Така общият брой 

участващи ученици по програмата стана 30 ученика от 5. до 10. клас на МГ. Към екипът от 

ментори се включиха като ментор и Александра Василева от Xа клас и Борис Пахомов – 

ученик от XIа клас. 

X. Предпечатна подготовка на литературния сборник – Румяна Жекова. 

XI. Информационно обслужване за провеждането на НВО по български език и математика 

за VII клас – Силвия Йорданова. 

XII. Организиране на гнездо за подаване на заявления за участие в прием след завършен VII 

клас. – Силвия Йорданова, Донка Симеонова, Нели Тихомирова, Снежана Тодорова и 

Сюзан Феимова  
XIII. Участие в комисията за организиране и провеждане на математическото състезание 

„Математика за всеки“ за ученици от 4. клас, проведено на 28.06.2020 г. - Снежана 

Тодорова, Сюзан Феимова, Диляна Ангелова, Силвия Йорданова 

XIV. Изготвяне, отпечатване и сканиране на удостоверенията за завършен първи 

гимназиален етап на X клас. – Силвия Йорданова 

XV. Изготвяне и отпечатване на грамоти за: 

 Отличен успех и постижения в различни области на зрелостниците 23.06.2020 г. – 

Сюзан Феимова, Диляна Ангелова 

 Надписване на книги за зрелостниците – Снежана Тодорова  

XVI. Набиране, отпечатване и сканиране на дипломите на XII клас, свидетелства за основно 

образование на VII клас – Силвия Йорданова. 

XVII. Изготвяне на справки със средни успехи от матури, дипломи, външно оценяване и 

успехи по класове – Силвия Йорданова  

XVIII. Участие в училищен екип за подкрепа на процеса на оценяване на изпитните работи 

по математика за VII клас.- Силвия Йорданова и Диляна Ангелова 

XIX. Целогодишна поддръжка на фейсбук страницата и сайта на гимназията и добавяне на 

актуална информация в тях - Силвия Йорданова 

XX. Силвия Йорданова организира участието на ученици от клуб „Дронове“ в Ден на 

отворените врати за клубните дейности в МГ „Баба Тонка“ – 28.10.2019 г. в двора на 

гимназията. 

XXI. Силвия Йорданова бе техническо лице за организиране и провеждане на Областните 

кръгове на Националните олимпиади по: 

Математика – 5 февруари 2020 г 

Математическа лингвистика – 14 февруари 2020 г. 

Информатика – 15 февруари 2020 г. 

Астрономия – 16 февруари 2020 г. 

Гражданско образование – 27 февруари 2020 г. 

Информационни технологии – 14 април 2020 г. и Националните кръгове на 

Националните олимпиади по: 

Информационни технологии – 27 юни 2020 г. 
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Астрономия – 27 юни 2020 г. 

Гражданско образование – 28 юни 2020 г. 

Математическа лингвистика – 28 юни 2020 г. 

Информатика – 28 юни 2020 г. 
XXII. Диляна Ангелова придоби V ПКС – Информатика и ИТ, Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учителите 

XXIII. Снежана Тодорова и Силвия Йорданова придобиха III ПКС – Информатика и ИТ, 

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и 

усъвършенстване на учителите 

 

7.07.2020 г. Диляна Ангелова, 

гр. Русе Председател на ПК по информатика и ИТ 


