
П РО ФИЛИ РА НА  МА ТЕ МАТИ ЧЕ СК А Г И М Н АЗИ Я „Б АБ А Т ОНК А“  –  РУС Е  

С Д РУЖ ЕН ИЕ „ИН ФО МАТ –  РУС Е“  

С МБ  –  С ЕКЦИ Я РУС Е  
 

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ  
НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

„ИНФОТЕХ“ 

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I ДО VIII КЛАС 

08.04.2017 г. 
 

I. ЦЕЛИ на състезанието: 

1. Предоставя възможност за творческа изява на учениците в областта на 

информационните технологии. 

2. Осигурява възможност за демонстриране на знания и практически умения при 

изработването на проект. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ: 

Инициатор на състезанието е ПМГ „Баба Тонка“ - гр. Русе. 

 Организатор: ПМГ „Баба Тонка“, СМБ и сдружение „Инфомат – Русе“. 

 Място на провеждане: компютърните кабинето на ПМГ „Баба Тонка“. 

 Начален час: 9.00 ч. на 08.04.2017 г. При заявен по-голям брой участници от 

наличните работни места в компютърните зали, състезателите ще бъдат разпределени за 

участие с по-късен начален час, посочен от организаторите.  
 

III. РЕГЛАМЕНТ на състезанието: 

 Времетраене: 90 минути за състезател от всяка възрастова група по съответната тема: 
  

Направление: „Мама/тате знае по-добре“ за I, ІІ, ІІІ и ІV клас – Учениците, заедно 

със свой родител ще рисуват на MS Paint от Windows 7 изображение на тема „Светът в който 

искам да живея“. Родителят участва със съвети и напътствия до детето.  

  

 Направление: „Моят комикс“ за V, VІ, VІІ и VІІІ клас – Учениците ще рисуват на 

MS Paint от Windows 7 комикс (последователност от няколко изображения) на тема 

„Моята добра постъпка“. След което чрез PowerPoint 2010 ще представят своя комикс 

(последователно анимиране на създадените изображения).  
 

IV. УСЛОВИЯ за участие: 

 Такса правоучастие е в размер на 5 (пет) лева за всеки участник.  

Срокът за внасяне на таксите за правоучастие е от 29.03.2017 г. до 05.04.2017 г. в 

офиса на СМБ на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер. 
 

V. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ: 

1. Оценяването на проектите се извършва от комисии, съставени от преподаватели по 
ИТ в ПМГ „Баба Тонка“. 

2. Критериите за оценяване са публикувани на адрес:  

   http://mg-babatonka.bg и http://www.smb-ruse.com 

3. Класирането е индивидуално. 

4. Обявяване на резултатите: до 20.04.2017 г. на страниците  

   http://mg-babatonka.bg и http://www.smb-ruse.com 
 

VI. ИЗОБРАЖЕНИЯТА И ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ от състезанието ОСТАВАТ В ПОЛЗА НА 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ и няма да бъдат публикувани. 

 

За информация: e-mail: ruik@mg-babatonka.bg; smb.ruse@gmail.com 
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