
 

  

Постижения на учениците през 2018/2019 и 2019/2020г 

 

На традиционното Коледно математическо състезание проведено в края на 2019 

година учениците на ЧНУ "Питагор" спечелиха 20 награди - 11 медала и 9 грамоти 

за отлично представяне. 

 

        

На Зимния турнир на училищата по футбол,/2019г/ организиран от ФК „Лъвчета“ 

съвместно с БАСУ, проведен в спортен комплекс „Симеоново“, двата отбора на ЧНУ 

„Питагор“ стигнаха до финала при 1-2 клас, и спечели първото място при 3-4 клас.  

 

      



На 9-ти ноември 2019 година се проведе XXI Софийски математически турнир за 

ученици от 1-ви до 7-ми клас. На него учениците на ЧНУ "Питагор" успяха да 

спечелят 47 награди - 22 медала и 25 грамоти за отлично представяне. 

Организаторите на състезанието отличиха училището ни и със специална награда 

- купа за постигнати високи резултати в състезанието. 

 

     

Блестящо представяне и 32 медала за младите български математици на World 

Mathematics Invitational в Япония./ 2019 г. /. На официалното награждаване 

родните таланти бяха отличени с 4 диамантени награди за най-добър резултат, 

някои от тях бях спечелени от възпитаниците на ЧНУ „Питагор“. В турнира участват 

25 държави с общо над 1900 ученици от подготвителен до 12 клас. 

 



Учениците от ЧНУ "Питагор" участваха в Тринадесетия национален танцов 

фестивал ,,Ритъмът в сърцето ми". /2019г/ и спечелиха първи места и в двете 

възрастови групи – до 9 години и от 10 до 14 години. 

 

      

На 18 декември /2018г / представители на Посолството на Великобритания в 

София – г-н Том Хайнс, ръководител на политическия отдел, г-жа Петя Христова от 

същия отдел, г-жа Цветелина Калчева и г-н Никола Колев от отдел кампании, 

връчиха награда на училището – макет на ветрогенератор, с който учениците ще 

усвояват по-добре ползите от използването на възобновяеми източници на енергия. 

Наградата от името на училището получиха г-жа Татяна Димитрова и учениците от 

3А и 3Б клас. Децата впечатлиха гостите не само със своя ентусиазъм, а и със 

сериозни знания, свързани с опазването чистотата на въздуха. 

   



На 11 ноември 2018 г. в София, Пловдив и Бургас се проведе Двадесетият 

софийски математически турнир за ученици от първи до седми клас. Учениците 

на ЧНУ "Питагор" спечелиха общо 39 медала и грамоти за отлично представяне. 

 

  

От 31 август до 2 септември 2018 г. в Хонг Конг се проведе международната 

математическа олимпада (HKIMO). В нея взеха участие ученици от 15 държави. 

Всички 22 ма участници от българският отбор завоюваха медали от състезанието. 

Част от българския отбор бяха и учениците от 2а клас на ЧНУ „Питагор“ -  Христо 

Ценев и Мартин Канин, които завоюваха съответно златен и сребърен медали. 

 

   

 

Учениците на ЧНУ "Питагор" спечелиха общо 20 медала и грамоти за отлично 

представяне на провелия се на 1 ноември 2018 г. Двадесет и седми есенен 

математически турнир "Черноризец Храбър". 



 

    

 

 

 

Постигнатите резултати в учебната и извънучилищни дейности са 

доказателство за успешна реализация на поставените цели и обуславят достойното 

ни място сред най-желаните училища в София. 
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