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СЪСТЕЗАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГРАД САМОКОВ ЗА 

ПЕРИОДА на УЧЕБНИТЕ 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2020/2021 г. и 2020-2021 ГОДИНА 

 

I. Състезания, проведени в СУ „Отец Паисий“ – град Самоков за учебната 2020-

2021 година 

Наред с активното участие в олимпиади на общинско и областно ниво, през 

2020/2021 г. ученицитете на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков се изявиха в различни областни 

на национални и международни състезания:  

 "Европейско кенгуру"- класиране на призови позиции в областта; 
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 Десетки са бронзовите, сребърни и златни медали от състезанията „Математика без 

граници“. Отличното предствяне в есенния, зимния и пролетния кръг на състезанието  

осигуриха квота на училището от 5 ученици финалисти. Те уастваха изключително успешно 

във финалния кръг на състезанието в гр. Несебър; 
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 Призово класиране на национални състезания в направление Изобразително 

изкуство „С очите си видях бедата“ и Вторият национален конкурс за детска рисунка и 

илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи“ Русе 2021, посветен на 1-ви юни – 

Международен ден на детето.   
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 Десетки бронзови,  сребърни и златни медала от състезанията „Моята родина“,; 

Участие във on line финален кръг на състезанието;  

 

  

 

 

 Десетки медали и грамоти от Национално състезание, организирано от СБНУ – съюз 

на българските начални учители; 
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 Участие в инициативата на „Джуниър ачийвмънт“ „Мениджър за един ден“ през 

2021 г. взеха участие в инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“ и 

имаха възможност да се докоснат отблизо до света на бизнеса. На 23 март, 

учениците  Георги Михайлов от XII клас и Велислав Василев от X клас, специалност 

„Електронна търговия“, бяха избрани и взеха участие в първото виртуално издание на 

кампанията. Учениците станаха мениджъри макар и за един ден  и  се присъединиха към 

екипите на  международна компания „Cargotec“ и на  компанията ИТА Груп България в 

проведения онлайн формат.  

 
 

 СУ „Отец Паисий“ бе домакин на областния кръг и координатор на националния 

кръг на  Националото състезание по компютърно моделиране. Голям успех за ученичката 

Диана Желева от IV клас бе участието и в двата кръга. Само тя се класира за финалния кръг 

на състезанието, като бе единствен  и достоен представител на Софиийска област. 
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 Национално състезание по компютърни мрежи за ученици 

  СУ „Отец Паисий“ бе домакин на областния кръг и координатор на националния 

кръг на  Национално състезание по компютърни мрежи. В него единствен представител на 

Софийска област бе ученичката ни  Моника Ангелова с подчертан интерес в 

програмирането. Моника Ангелова, ученичка от XI a клас, профил "Софтуерни и хардуерни 

науки" представи достойно София област и община Самоков на Националното състезание 

по компютърни мрежи за ученици, като единствен представител на областта.  

Моника се състезава в конкуренцията на най-изявените ученици в сферата на 

информационните технологии - Технологично училище електронни системи към 

Технически университет – София. Националната комисия изказа благодарности за 

проявената всеотдайност и професионализъм към Георги Кацарски, председател на 

училищната комисия. Директорът на училището, госпожа Лиляна Минкова връчи 

сертификат за участие и пожела още много бъдещи успехи. 

 

 
 С грамота и поощрителна награда се удостои ученикът Д. Пърлев от II клас в 

конкурс, на тема "Какво ми разказа вятърът", организиран от РУО Сливен. 
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 С три почетни места бяха удостоени четирима ученици и четирима учители в 

Националния конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът – свободен и независим“. 

Учениците получиха и предметни награди, тематични флаери и брошури, книги. 

 

 

 Няколко призови места в три категории на Общински конкурс по инициатива на 

МКБППМН - гр. Самоков, "Магия от цветя" 
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 Общински конкурс, организиран от Младежки дом гр. Самоков  по повод 22 Април 

- Международен ден на Земята – 1 и 2 място в две категории  

  

 Спечелени бях поощрителни грамоти и сертификати от Националното състезание 

"КОСМОНАВТИКА 2021"; 

12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката  

Поздравления за всички ученици от IV, V и VI клас, които се включиха в националното 

състезание "КОСМОНАВТИКА 2021"! 
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 Участие в Регионалния кръг на Spelling Bee 2021 - единадесетото издание на 

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee, който  се проведе в 

електронна среда. 

 

 

 

 

 Поетичен конкурс, посветен на 148-та годишнина от гибелта на Апостола на 

свободата Васил Левски; 
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 Конкурса, организиран от "Младежки дом"-гр. Самоков, посветен на празника на 

любовта - Свети Валентин. 
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 СУ „Отец Паисий“ се включва и в Европейската седмица на програмирането. По 

време на събитието „Програмирам със Scratch“ учениците от V а клас бяха ментори на 

учениците от IV а клас. Четвъртокласници и петокласници заедно развиваха креативността 

си, решаваха проблеми и си сътрудничеха. Изпълниха целите на CodeWeek4All – да 

докажат, че програмирането превръща идеите в реалност… 
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 I-во място в Национален конкурс -"Красива природа, красива наука“ Лято  2020";  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Най-усмихнат клас на България 2020 г.- V б клас – Първо място в Националния 

конкурс 
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II. Състезания, проведени в СУ „Отец Паисий“ – град Самоков за учебната 2019-

2020 година 

 За поредна година успешно класиране на училищен и регионален кръг за учениците 

на СУ “Отец Паисий” участвали в състезанието Spelling Bee 

 

 На 28–мия  Математически турнир „Иван Салабашев“ учениците на СУ „Отец 

Паисий“ – гр. Самоков завоюваха шест златни медала от математическия турнир „Иван 

Салабашев“, организиран ежегодно от Съюз на математематиците в България. 

       

 В училището ни се проведе есеннен и зимен кръг на международния турнир 

Математика без граници. Учениците от СУ “Отец Паисий” завоюваха 91 медала - 30 

златни, 28 сребърни и 33 бронзови, от проведените I и II кръг на националното състезание. 
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 "Мениджър за един ден" - Дарина Чифлиджанова, ученичка от XI "в" клас на СУ 

"Отец Паисий" – гр. Самоков бе избрана и взе участие в една от най - значимите 

инициативи, организирани от Джуниър Ачийвмънт България - "Мениджър за един ден". 

Тази година инициативата бе под надслов „Вдъхнови бъдещето“. 
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 Ученически състезания ,,Многознайко‘‘ – Млад математик и Родна реч - 

учениците от  СУ “Отец Паисий” завоюваха 38 медала - 16 златни, 7 сребърни и 15 

бронзови.  

        

                    

 

 

 



17 
 

 Национално състезание „Моята родина“ - учениците от  СУ “Отец Паисий”  

завоюваха 22 медала - 4 златни, 7 сребърни и 11 бронзови, от проведените I и II кръг на 

националното състезание. 

         

 

 Национален конкурс, посветен на настъпващата пролет "Пролетта дойде, 

пролетта победи". Участие взеха ученици  от втори клас на СУ" Отец Паисий" - гр. 

Самоков. 
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 Състезание ,,Аз рисувам‘‘, организатор - Сдружение на българските начални 

учители - участие взеха ученици  от първи клас на СУ" Отец Паисий"- гр. Самоков. 

 

 Национален ученически конкурс „Млад Иноватор“ – участие взеха ученици от 

осми и десети клас на СУ" Отец Паисий"- гр. Самоков с проект: „Помогни на пчелите, за да 

помогнеш и на себе си!“ 
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 Първо място на Националния турнир по информационни технологии - „ИТ СВЯТ“ 

извоюваха Михаил и Бояна Пеневи от СУ „Отец Паисий“ - град Самоков в категория детско 

програмиране с ръководител Десислава Христова.  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 e-mail: su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753, 

 

Национални състезания, 

 в които учениците са медалисти и финалисти за 19-20 учебна година 

 

№ Състезание Учебен предмет Медали 

1. Моята родина 

I кръг 

 

 

II кръг 

 

 

История 

златни - 1 

сребърни - 3 

бронзови - 5 

Златни - 3 

Сребърни - 4 

Бронзови – 6 

2.  Математика без 

граници 

Есен 

 

 

зима 

 

 

 

Математика 

златни - 20 

сребърни - 15 

бронзови - 17 

Златни - 10 

Сребърни - 13 

Бронзови – 6 

3. Многознайко 

Родна реч 

I кръг 

 

 

II кръг 

 

 

 

Български език 

златни - 14 

сребърни - 13 

бронзови -6 

златни - 17 

сребърни – 14 

бронзови - 3 

4. Многознайко 

Млад математик 

I кръг 

 

Математика 

златни - 16 

сребърни - 7 

бронзови -15 

5.   

Любословие 

 

Български език 

 

Финалисти – 16 

ученици 

 

 

            

             

 ЛИЛЯНА МИНКОВА 

ДИРЕКТОР НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

ГР. САМОКОВ 



ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2018/ 2019 В СУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД САМОКОВ 

Участие в международното 

математическо състезание „Математика 

без граници” – есен 2018 г., зима 2019 г. 

и пролет 2019 г. 

 I – XI  клас. 

 

I клас - девет златни медала, пет сребърни 

медала, два бронзов. 

II клас – два сребърни и един бронзов медал 

III клас – два златни медала, три сребърни и пет 

бронзови. 

IV клас – Поощрителни грамоти 

IV клас – един бронзов 

VII клас – бронзов медал Ванеса Владимирова 

Попова  

 

Финал: Михаил Пенев – златен метал,  

Калоян Сарафиев – сребърен медал,  

Мария Петрова и Кристина Зърнева – IV място 

Участие в състезанието към СБНУ – „Аз 

природата и светът” 

I, II, III, IV клас 

Постигнати отлични резултати. 

Участие в състезанието към СБНУ – „Аз и 

числата” 

I, II, III, IV клас 

Постигнати отлични резултати. 

Участие в международното състезание 

Европейско кенгуру 

I - XII клас 

 

Участие в Коледното и Великденското 

математическо състезание 

IV клас 

 

Участие в математическото състезание 

„Питагор” 

IV клас 

 

Участие в математическото състезание на 

английски „Сблъсъкът на математиците” 

II клас – II място 

III клас – III място 

IV клас – II място 

V клас - I  

VI клас - III място 

VIII клас - I място  

IX клас - II място  

X клас  - I място   

Участие в състезанието „Любословие”, 

организирано от Съюза на филолозите в 

България 

Класирани за втория кръг:  

Ели Мишева - VIб клас  

Виктория Гърлянова от Vа клас. 

Състезание по творческо писане на 

английски ези Creative writing 

VIII, IX , X, XI и XII клас 

Отлично представяне 

Участие в училищен и регионалния кръг 

по спелуване  на английски език Spelling 

bee   

V, VI и VII клас  

Отлично представяне 



 

 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 

Курс „Програмиране с робота Финч“ – 

първо обучение, организирано от 

Общинска библиотека „Паисий 

Хилендарски“ – град Самоков. 

III клас 

Михаил Пенев показа най-добри умения и взе 

участие в националния пролетен лагер в  

„ЦРЧРРИ“ където спечели награди и получи 

сертификат. 

 

Участие в националния конкурс  за 

компютърни рисунки „Виртуална 

пролет” 

Второ място за Мария Пенова ученичка от 10а 

клас. 

Конкурс за превенция на наркоманите 

тема „Човекът – свободен и независим” 

 

Поощрителна награда за Николай Караиванов – 

XII клас 

 

Участие в общински конкурс за рисунка 

на тема „Любимото ми място за отдих – 

за чиста и здравословна среда” по повод 

Международният  ден на Земята 

І-во място Ния Генева 8-а клас 

ІІІ-то място Пламена Стоянова 7-а клас  

 

Участие в национален конкурс, 

организиран от Фондация „Еврика“ и 

МОН на тема „Космосът-настояще и 

бъдеще на човечеството” 

 



ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2018/ 2019 В СУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД САМОКОВ 

Участие в международното 

математическо състезание „Математика 

без граници” – есен 2018 г., зима 2019 г. 

и пролет 2019 г. 

 I – XI  клас. 

 

I клас - девет златни медала, пет сребърни 

медала, два бронзов. 

II клас – два сребърни и един бронзов медал 

III клас – два златни медала, три сребърни и пет 

бронзови. 

IV клас – Поощрителни грамоти 

IV клас – един бронзов 

VII клас – бронзов медал Ванеса Владимирова 

Попова  

 

Финал: Михаил Пенев – златен метал,  

Калоян Сарафиев – сребърен медал,  

Мария Петрова и Кристина Зърнева – IV място 

Участие в състезанието към СБНУ – „Аз 

природата и светът” 

I, II, III, IV клас 

Постигнати отлични резултати. 

Участие в състезанието към СБНУ – „Аз и 

числата” 

I, II, III, IV клас 

Постигнати отлични резултати. 

Участие в международното състезание 

Европейско кенгуру 

I - XII клас 

 

Участие в Коледното и Великденското 

математическо състезание 

IV клас 

 

Участие в математическото състезание 

„Питагор” 

IV клас 

 

Участие в математическото състезание на 

английски „Сблъсъкът на математиците” 

II клас – II място 

III клас – III място 

IV клас – II място 

V клас - I  

VI клас - III място 

VIII клас - I място  

IX клас - II място  

X клас  - I място   

Участие в състезанието „Любословие”, 

организирано от Съюза на филолозите в 

България 

Класирани за втория кръг:  

Ели Мишева - VIб клас  

Виктория Гърлянова от Vа клас. 

Състезание по творческо писане на 

английски ези Creative writing 

VIII, IX , X, XI и XII клас 

Отлично представяне 

Участие в училищен и регионалния кръг 

по спелуване  на английски език Spelling 

bee   

V, VI и VII клас  

Отлично представяне 



 

 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 

Курс „Програмиране с робота Финч“ – 

първо обучение, организирано от 

Общинска библиотека „Паисий 

Хилендарски“ – град Самоков. 

III клас 

Михаил Пенев показа най-добри умения и взе 

участие в националния пролетен лагер в  

„ЦРЧРРИ“ където спечели награди и получи 

сертификат. 

 

Участие в националния конкурс  за 

компютърни рисунки „Виртуална 

пролет” 

Второ място за Мария Пенова ученичка от 10а 

клас. 

Конкурс за превенция на наркоманите 

тема „Човекът – свободен и независим” 

 

Поощрителна награда за Николай Караиванов – 

XII клас 

 

Участие в общински конкурс за рисунка 

на тема „Любимото ми място за отдих – 

за чиста и здравословна среда” по повод 

Международният  ден на Земята 

І-во място Ния Генева 8-а клас 

ІІІ-то място Пламена Стоянова 7-а клас  

 

Участие в национален конкурс, 

организиран от Фондация „Еврика“ и 

МОН на тема „Космосът-настояще и 

бъдеще на човечеството” 

 



Fpasrora - 18. YqaCTHe B KOHKYPCsa H3pa6oTBaHeaa KYKJIH-

3rraTHHMe,n;aJIH- 6, cpefispna Me,n;aJIa
-3
3rraTeHMe,n;aJI- 1, cpefir.pea - 1,
6POH30B- 3
Cpetispea Me,n;aJI- 1

- Ixpsr - yqacTBaJIH18

- II xpsr - yqaCTBaJIH17

- <DHHaJIBCrapa 3aropa - yqaCTBaJIH2

"M05ITa poznma"

7. Y xacrae B Me~Hapo,n;HoTO C'bCTe3aHHe

6. YqaCTHe B HaIJ;HOHaJIHOTOMaTeMaTHqeCKO

C'bCTe3aHHe"EBponeiicKo xearypy" - yqaCTBaJIH58

,n;HrHTaJIHaTaenoxa" KJIac"

5. YqaCTHe B KaMnaHH5ITa" YqHTerr-6Y,ll;HTerrB Ilonysena rpavora sa ,,):(HrHTaJIeH

snarea Me,n;aJI- 2, cpetispea - 1,
6poH30B-l

cpefispen Me,n;aJI- 1,6poH30BHMe,n;aJIH
-6

anaren Me,n;aJI- 1, cpeospea - 3,
6POH30B-2- ecea 2017/2018 - ysacrsana 50

- 3HMeHKp'br 2017/2018 - yqaCTBaJIH34 -

- nponeren xpsr 2018/2019 - yqaCTaJIH28

<DHHaJIB rp. Hecefisp - ysacraana 3

4. YqaCTHe B Me~Hapo,n;HoTO C'bCTe3aHHe

"MaTeMaTHKa 6e3 rpaHHIJ;H"

TpeTOM5ICTOsa 1 yaeaaxIIKpbr - 17 KJIaCHpaHH

3. YqaCTHe B HaIJ;HOHaJIHOTOC'bCTe3aHHeno Knacapana sa BTOpHxpsr (qmHaJIeH)

6'brrrapCKHe3HKH rrareparypa "JlIo6ocrroBHe" K'bM - 17 yqeHHIJ;H

C,n;py~eHHe Ha yqHTerrHTe ~Hrrorro3H I Kpbr -

yqaCTBaJIH30 yqeHHIJ;H

MaKCHMaJIeH 6poii TOqKH - 22
yqeHHIJ;H
MaKCHMaJIeH6poii TOqKH- 9 yqeHHIJ;H

MaKCHMaJIeH 6poii TOqKH - 19
yqeHHIJ;H
MaKCHMaJIeH 6poii TOqIill -
17yqeHHIJ;H

"A3 H 6YKBHTe"- ysacraana 32 yqeHHIJ;H

- <DHHaJIeHKp'br - 16 yqeHHIJ;H

l.YqaCTHe B C'bCTe3aHH5Iopraaasapaaa OTCERY:

2.YqaCTHe B MaTeMaTHqeCIill .rypaap "HBaH 1 snares Me,n;aJIH rpavora

Canatiames"- ysacrsana 50 yqeHHIJ;H

"A3 pHCYBaM"- ysacrsana 30 yqeHHIJ;H

"A3 H lllicrraTa" - ysacrsana 28 yqeHHIJ;H

"A3 npaponara HCBeThT"- yqaCTBaJIH13 yqeHHIJ;H MaKCHMaJIeH6poii ronxa - 5 yqeHHIJ;H

OTIII xnac

IlocTM:>KeHM.SIY qaCTM.SIB C'bCTe3aHM.SI

,ll;oKJIa'[{ aa rrposeneaare C'bCTe3aHM.SIM rrOCTM:>KeHM.SITanpes ysefiaara

2017/2018 rO,[{MHa B CY "OTeD; IlaMcMH" rpan CaMOKOB



ITpHKa3HH repoa - ~aCTBaJIH 10

9. YqaCTHe B C'bCTe3aHHeTO ITO MaTeMaTHKa aa ,ll,Be IT'bpBHMeCTa - 2 3rraTHH xyna H

aHrrrHHCKH "C6rr'bC'bK'bT Ha MaTeMaTHU;HTe" - ztae BTOpH MeCTa - 2 cpefispaa xyna

~aCTBaJIH 25 ~eHHU;H

10. YqaCTHe B KOHKYpC 3a ,n;eTCKapHcYHKa K'bM Tpero M5ICTO- 1 yxenax

rrraBHa ,n;HpeKIJ;H5I "llOJKapHa fie30nacHocT H

3am;HTa Ha HaCeJIeHlleTO" - "C o-nrre CH BH,LVIX

6e,n;a"

11. YqaCTHe B HaU;HOHaJIHH5I KOHKYPC .Bonara Tpero M5ICTO- 1 yxeaax

H3BOPna )KHBOT" - ~aCTBaJIH 8

12. YqaCTHe B llPOEKT "1000 CTHllEH)..t:HH" CTHITeH,n;H5Isa Paztocr Tyzosapcsa -
JIHTepaTYpa
KpHcTHHa TOTeBa - ofinacr
JIHTepaTYpa - OTrrHqnO rrpe,n;CTaB5IHe
1 - BOM5ICTOHaxonaa Kapaasaaoa -
6HOrrOrH5I

13.OrrHMITHa,n;aITOEHOrrOrH5IH 3,n;PaBHO 1 xnacapan na ofinacren xpsr

06pa30BaHHe

8 na 06rn;HHCKH xpsr

14. OrrHMIIHa,n;a ITOI1cTOpH5I H U;HBHrrH3aU;H5I 4 KJIaCHpaHH na ofinacren xpr.r

21 na 06rn;HHCKH xpsr

15.0rrHMITHa,n;a ITOEEJI 4 KJIaCHpaHHna ofinacrea xpsr -

19 na 06rn;HHCKH xpr.r EBaKHqeBa

MapH5I P'bKJlbOBa- ornaxaa oncaxa

Mapomofia Tamoaa - orna=ma ou;eHKa

Paaocr TY)l;)KapCKa - OTJIHqna onenxa

16.OrrHMITHa,n;aITOAE 12 KJIaCHpaHH na ofinacrea xpsr

14 na 06rn;HHCKH xp'sr

17. OrrHMITHa,n;aITOI'eorparpax H HKOHOMHKa 11 xnacapaan na ofinacren xpsr

25 yqeHHU;H na 06rn;HHcKH xpsr

18. OrrHMITHa,n;aITOMaTeMaTHKa

25 ~eHHU;H na 06rn;HHCKH xpr.r

19. OrrHMITHa,n;aITOXOOC - 4 ~eHHU;H 1 xnacapan na ofinacrea xpsr

20. OrrHMITHa,n;a ITO <l>H3HKa H aCTpOHOMH5I- 13

~eHHU;H

21. 06rn;HHCKH xrsr na OrrHMITHa,n;aITO I1T - 7 Y -racrae na ofinacren xpsr - Baaeca

yqeHHU;H Hop,n;aHoBa, 8 xnac

. QBeToMHpa KPHKOP5IH, 10 KJIac H

.. ._:



TIoom;pHTeJIHa narpazta

HIDI Feoprnena I'eaosa - 3-TO MSICTO

Me.n;aJIH rpasrora

TIoom;pHTeJIHa narpazra - 1

I MSICTO- 5-8 KJIaC

II MSICTO- 9 - 12 KJIaC

1 - BOMSICTOCHMeOH AHreJIOB

2 - po MSICTOBeCeJIHH CTOSIHOB

3 - TOMSICTOMeJIHHa CTOHMeHOBa

TIoom;pHTeJIHa Harpa,n;a - Becena

Mapxcaa

30. YqaCTHe B HaIJ;HOHaJlHHKOHKypCH:

"BOCKpeceHHe XPHCTOBO" - 7 ytIeHHIJ;H

"E'bJIrapHSI B KapTHHH H CJIOBO"- 13 ytIeHHIJ;H

"T'bnaH 6He, xopo ce BHe" - 10 ytIeHHIJ;H

,,3axapHH 30rpacp" - 10 ytIeHHIJ;H

"MOSITa JIl06HMa ,n;OMaIIIHaMe6eJI" - 13 ytIeHHIJ;H

"KOCMOC'bT- HaCTOSIm;eH 6'b,n;em;ena nJIaH:TaTa" -

29. KOHKYpC.Boaara H3BOPna )l(HBOT"

"C enaa BaJIeHTHHKa- asneaana sa .n;BaMa"

28. 06m;HHCKH KOHKYPC -"C 06Hq sa CaMOKOB"

27. MaTeMaTHqeCKH 'rypaap "C6JI'bC'bK'bT na IhpBO MSICTOB rypaapa 6e sa

MaTeMaTHIJ;HTe" HJIH "The clash of the oT60pHTe aa I a KJIaC,

Mathematicians" BTOpO MSICTO- III a KJIaC

TpeTO MSICTO- II a KJIac

1 KJIaCHpaHna HaIJ;HOHaJIeHxpsr

Panocr Tyzosapcxa - 1 - BOMSICTOHa

HaIJ;HOHaJIeHxpsr

26. YqaCTHe B KOHKYpC "MOSIT JII06HM

HaIJ;HOHaJIeHrepoa" - Cnacasrap BeJIeB

25. YqaCTHe na HaIJ;HOHaJIHO C'bCTe3aHHe na

ytIHTeJIHTe CPHJIOJI03H".Tho60cJIOBHe"

writing

24. YqaCTHe na C'bCTe3aHHe no AE - Creative 5 ytIeHHIJ;H

23. YqaCTHe aa C'bCTe3aHHeno AE - Spelling bee 15 na 06m;HHCKH xpsr

2-Ma KJIaCHpaHHaa 06JIaCTeH xpsr

22. 06m;HHCKH xpsr na OJIHMIIHa,n;ano <I>HJIOCOCPIDI7 KJIaCHpaHHna 06JIaCTeH xpsr

9 ytIeHHIJ;H

Crerpaa I1JuleB, 12 KJIac na

HaIJ;HOHaJIeHxpsr



MHCTO

TeHHc aa Maca - 1-BOMHCTO,VIII

X KJIac

06JIaCTeH xpr.r BOJIeii6oJI - II - po

MHCTOMOM'leTa V - VII KJIaC

06JIaCTeH xpsr 6aCKeT6oJI - I- BO

• MHCTO'MOMH'leTaV - VII KJIac

TeHHc na Maca 06JIaCTeH xpsr - III-

I- BOMHCTO06:m;HHCKHxpsr no JIeKa

aTJIeTHKa,MOM'leTa V - VII KJIaC
rpauora

I- BOMHCTO06:m;HHCKHxpsr no

6aCKeT6oJI MOM'leTa V - VII KJIaCH

MOMH'leTa V - VII KJIac

I- BOMHCTO06:m;HHCKHxpt.r no

BOJIeii6oJI MOM'leTa V - VII KJIaC

06:m;HHCKHxpsr IPYT60JI - III - TO

IMHCTO35. Y'laCTHe B KpOCna POTapH Kny6 CaMOKOB

Pa.n;OCTTyzosapcxa - CepTHIPHKaT

32. Y'laCTHe B 06:m;HHCKO C'bCTe3aHHe no

MaiicTopcKO ynpasneaae na BeJIOCHne.n;

Y'laCTHe B Ha~HOHaJIeH KOHKYpC sa KOMnlOThpHa

rpadraxa - Vobus - Paztocr Tyzosapcxa

Y'laCTHe B H~HOHaJIeH KOHKypC - otiuraaa Byprac

KOMnlOThpHa rpadmxa - Pa.n;OCTTyzosapcxa

34. Y'laCTHe B Ha~HOHaJIeH moceea npo6er sa 1 - III MHCTOH 2 - IV MeCTa

xyna CaMOKOB- 40 yxenana

33. C'bCTe3aHHe "E'bP3H HKpacHBH" na nenenara ,n;Berpyna MOMH'leTa H enaa rpyna

rrspsanxa MOM'leTa - III MHCTO

Meosnyaapozuro C'bCTe3aHHe"Eo6'bp - 2017" - 9 Adobe

yaenana,

Ha~HOHaJIeH KOHKYPC "JII06oBTa B Hac" - 3 3 - TOMHCTO- KpHCTHHa HHKOJI'lOBa

yxeaana - IIoo:m;pHTeJIHa narpazta sa HaTaJIH

Baceposa

31. HI' H lIH(l>OPM~HOHHH TeXHOJIOrHH:

"MoeTO ,n;3lI"

"MO~T JII06HM Ha~HOHaJIeHrepoa"



YqeHHD;HTe ca B3eJIH y-racrae H B ztpyra H3B'bHKJIaCHH

KOHKypCH.

rpaMOTH H Me,!1;aJIH

PelIy6JIHKaHCKH <pHHaJIHIIO 6aCKeT6oJI

- MOMHlJeTa - VII M5ICTO

PelIy6JIHKaHCKH <pHHaJIHIIO JIeKa

aTJIeTHKa - II M5ICTO

30HaJIHO II'bpBeHCTBo IIO JIeKa

aTJIeTHKa - I- BO M5lCTO

TO M5ICTO,,lJ;eBOHKHVIII - X KJIaC

06JIaCTeH Kp'br JIeKa aTJIeTHKa - 1- BO

M5ICTO- KYlIa Teopra raH,lJ;)I(YJIOBH

orfiop,

06JIaCTeH Kp'br 6aCKeT6oJI - II - po

M5ICTOMOMlJeTa V - VII KJIaC






