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НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

„НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО“

В училищния кръг на състезанието участваха 9 ученици от 11Д и 12Д

клас от специалностите „Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ“. До

Националния кръг на това състезание бяха допуснати Кристиян Михайлов и

Исмаил Исмаилов от 12Д клас, специалност „Мехатроника“.



НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

"НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

В комисията за проверка и оценка на писмените работи се включи

представител на местния бизнес - инж. Христилиан Манолов – Изпълнителен

Директор на „Дружба“ АД.

Миналата година Кристиян

Михайлов участва в Националното

състезание „Най-добър техник в

машиностроенето“ в гр. Горна

Оряховица и се класира на шесто

място в надпревара с 65 участници.



XXХVI ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

В Училищния кръг на XXХVI олимпиада по техническо чертане

участваха 11 ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас в първа, втора и трета група.

За областния кръг на Олимпиадата се класираха:

Втора група:

Росен Коцев – IXД

Константин Коцев – XВ

Исмаил Исмаилов – 12Д

Трета група:

Кристиян Михайлов - 12Д

Денис Мехмед - 12Д



XXХVI ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

Миналата година Кристиян

Михайлов участва в Националния

кръг на XXХV олимпиада по

техническо чертане в гр. София и

получи отличен резултат – 5,50.



СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА 

„МОГА И ЗНАЯ КАК“

В Училищния кръг на състезанието по приложна електроника „Мога и

зная как“ участваха 13 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас от специалностите

„Промишлена електроника“ и „Компютърна техника и технологии“.



СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА 

„МОГА И ЗНАЯ КАК“

Класирани за регионален кръг са 6 ученици в двете възрастови групи.

До регионалния кръг са допуснати

двама ученици от втора възрастова

група ХІ -ХІІ клас:

Момчил Савов – 11Б клас

Джан Неджмидин – 11Б клас



СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА 

„МОГА И ЗНАЯ КАК“

Миналата учебна година Джан

Неджмидин и Момчил Савов

участваха в III национален кръг на

състезанието по приложна

електроника, който се проведе в гр.

Банско.



ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

От 28.11.2019 г. до 31.11.2019 г. в НПТГ „Шандор Петьофи” се проведе

„Седмица на професионалните умения“. В „Дните на отворени врати“

гимназията беше посетена от учениците от 5 и 7 клас на СУ „Хр. Ботев“ –

Разград, и ОУ „В. Левски“ – Разград.



ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Учениците наблюдаваха опити в кабинет „Природни науки“;

демонстрации на проекти, създадени на Visual Basic; работа на ученици в

работилници: Компютърна техника, Стругарство и Металорежещи машини с

цифрово-програмно управление; сортиране на детайли в лаборатория

„Мехатроника“.



ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

В „Каримекс“ ЕООД и „Дружба“ АД учениците се запознаха с

производството на фирмата и наблюдаваха работа в реални работни

условия на ученици от 12 клас, специалност „ММ с ЦПУ“ и „Мехатроника“.



„ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО“ 

ПРОЕКТ  2019-1-BG01-KA102-061687 КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 

„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР 

„ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“, ПО 
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

20 ученици от специалностите «Компютърна техника и технологии»,

«Системно програмиране» и «Електрообзавеждане на производството» през

м. юни ще бъдат на практика в Дъблин, Ирландия.



ОСИГУРЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Във фирми с дейност, сходна на специалността на учениците.

 Наставници за осъществяване на работата.

 Стажът не се заплаща.

 Местонахождение на фирмата на не повече от 60 минути.

 Работно време 7/6 часа


