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Утвърждавам: 

Директор:...................... 

       /Г. Бобева/ 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за дейността 

в Математическа гимназия “Баба Тонка” 

Русе 

през учебната 2022/2023 г., 

 

приет от Педагогическия съвет на 19.09.2022 г. 
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 Учебната 2022/2023 година е 159. в летописа на училището, даващо значим 
принос в образователното дело на Русе и Русенския регион. То има мисията да привлича 

талантливи ученици и да дава всичко за развитието им. Наша гордост са постиженията 

им в национални и международни изяви. 
 

 Стратегията на училището е актуализирана на 16.09.2020 г. на педагогически съвет. 
Валидна е за период от 2020 г. до 2024 г. 

 

 

 
 

Дейности за реализиране на приоритетите 

 

Организация на учебния процес  

1. Учебният процес да се организира по училищен учебен план, разработен съгласно: чл. 14 от 

Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план, приет от ПС  на училището, и програмите 

за ИУЧ и ФУЧ – 5.-12. клас. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, учителите 

 

2. Организация на учебния процес::  

2.2 Обучението да се организира на кабинетна система, като учебните занятия се провеждат по 

следния график: 

А/ за учениците от 8. до 12. клас 

 

 
Учебен час 

Продължителност на 

междучасието 

1 час 08.00 - 08.45 10 минути 

2 час 08.55 – 09.40 20 минути 

3 час 10.00 – 10.45 10 минути 

4 час 10.55 – 11.40 10 минути 

5 час 11.50 – 12.35 20 минути 

6 час 12.55 – 13.40 10 минути 

7 час 13.50 – 14.35 10 минути 

8 час 14.45 – 15.30 5 минути 

9 час 15.35 – 16.20  

Б/ за учениците от 5. до 7. клас 

 

 
Учебен час 

Продължителност на 

междучасието 

1 час 08.00 - 08.40 15 минути 

2 час 08.55 – 09.35 25 минути 

3 час 10.00 – 10.40 15 минути 

4 час 10.55 – 11.35 15 минути 

5 час 11.50 – 12.30 25 минути 

6 час 12.55 – 13.35 15 минути 

7 час 13.50 – 14.30 10 минути 

 

3. Съгласно Стратегията на гимназията да се извършат следните дейности: използване на облачна 
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технология; 

Срок: през годината 

Отг.: ЗД и учителите 

4. Извънкласните дейности да се провеждат по седмичен график, даден в Приложение № 4. 

Занятията по извънкласните дейности може да се провеждат в събота и през ваканциите. 

Срок: през годината 

Отг.: ЗД и учителите 

5. Да се поддържа актуалната информацията на уеб сайта на гимназията и негово мобилно 

приложение за:  

- етичен кодекс; 

- всички документи по член 263 на ЗПУО; 

- утвърденият бюджет и отчета за изпълнението му; 

- утвърденият Правилник за дейността на училището; 

- училищен план-прием; 

- регламент за прием в пети клас; 

- свободните места в паралелките се обявяват в тридневен срок; 

- график за изпити на ученици и обявяване на резултати; 

- график за състезания и олимпиади; 

- график за консултации на учениците; 

- график за приемен ден и час за родителите; 

- график за втория час на класа; 

- графици за извънкласната дейност; 

- графици за училищни мероприятия; 

- списък на актуалните учебници; 

- седмично разписание; 

- служебни бележки, необходими на учениците. 

 Срок: постоянен 

6. Да се участва в проект по националната програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания”, 

модул  „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“. 

Срок: през годината 

Отг.: директорът, ЗД и учителите, включени в 

проекта 

7. Олимпиадите и състезанията да се организират съгласно Указанието на МОН. Гимназията да 

организира участието на учениците в олимпиади, като съдейства за подготовката им чрез ИУЧ, 

ФУЧ, модули и др. извънкласни дейности. Учителите да дежурят като квестори по график, изготвен 

от ЗД. 

Срок: по графика на МОН 

 Отг.:ЗД и учителите по съотв. Дисциплини 

8. Всички учители да въвеждат задължителната информация в  електронния дневник, използван от 

гимназията. 

Срок: постоянен 

       Отг.: учителите 

9. Учителите, преподаващи в един и същ випуск по даден учебен предмет, да изготвят общо 
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годишно разпределение на материала и да координират провеждането на писмени и контролни 

работи, извънкласни форми и други дейности. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите и председателите на ПК  

10. В плановете на ПК да се предвидят дейности - открити уроци, състезания, проектно базирано 

обучение, презентации и др. - за осъществяване на междупредметни връзки. Да се предвидят 

открити уроци на учители, които имат ПКС. Да бъде продължена практиката, въведена през 2017/18 

година, за взаимни посещения на уроци. 

Срок: през годината 

Отг.: председателите на ПК 

11. Да се привличат външни специалисти в образователно-възпитателния процес за повишаване 

интереса на учениците и подобряване резултатите от обучението по съответния учебен предмет.  

Срок: постоянен 

Отг.: учителите, председателите на ПК 

12. Да се създаде организация за приобщаване на родителите към кариерното ориентиране на 

учениците чрез представяне на професиите им в ЧК или в удобно за тях време. Във връзка с това 

класните ръководители да изготвят график. 

Срок: през годината 

Отг.: класните ръководители 

13. Да се обогатява материалната база като важен фактор в ОВП чрез средства от издръжката на 

училището, собствени средства, инициативи на ученици, родители и спонсорска дейност. 

Срок: през учебната година 

Отг.: директорът, учителите 

14. Да продължи съвместната работа с Русенския исторически музей за провеждане на 

интерактивни уроци по история в музея. 

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Стоянова, И. Зартов 

15. Организиране на съвместни дейности с Великотърновския университет „Философски факултет“, 

свързани с образователно-възпитателния процес на учениците от X, XI, XII класове. 

Срок: през учебната година 

Отг.: М. Дамянова 

16. Да продължи използването на почивната станция „Просвещение” в “Св. св. Константин и Елена” 

за организиране на лагер-школи за изявени ученици, почивка на персонала и др.. 

Срок: постоянен 

Отг.: ЗДАСД и учителите 

17. Да продължи системата на ученическо самоуправление в помощ на библиотечното обслужване 

чрез дежурство на всички ученици от XI и ХII клас; 

Срок: през годината 

       Отг.: Ученическият съвет 

18. Да продължи да се осигурява невъоръжена охрана и пропускателен режим в сградата през 

светлата част от денонощието, а през останалата – чрез СОТ. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ЗДАСД 
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19. Обучението по защита при бедствия, аварии, катастрофи и терористични заплахи през 

учебната 2022-2023 г. да се съобрази с указанията на РУО на МОН, Дирекция “Гражданска защита” - 

Русе, II  районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” и Регионалния комитет на БЧК - Русе.  

а) Да се провеждат периодични практически занятия за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и терористични заплахи в съответствие с плана. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ЗДАСД 

б) Да се провежда периодичен инструктаж на учениците и учителите по безопасни условия 

на обучение и труд в съответствие с изискванията на МТСП. 

Срок: по график – 2022 г. 

Отг.: ЗДАСД 

20. Училищната комисия по превенция на противообществените прояви да съдейства на Дирекция 

„Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” при необходимост.  

Срок: през годината 

       Отг.: ЗД, М. Дамянова и Н. Цветкова 

21. Учителите по информатика и ИТ и класните ръководители да създадат организация по 

направата на ученическо портфолио за учениците от 11. клас и да осъществяват контрол при 

въвеждането на информацията от учениците съгласно нормативната наредба. 

Срок: през годината 

Отг.: класните ръководители и специалистите 

по предмети 

22. Учителите, преподаващи в V, VI и VII клас, в края на последния час да провеждат петминутка 

по безопасност на движението. След завършване на занятията учителите, преподаващи  в V клас, 

да извеждат учениците пред входа на гимназията. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: всички кл. р-ли и учителите V-VII клас 

23. Обучението по безопасност на движението да се провежда от лицензиран специалист в 

гимназията с всички ученици от V-IХ клас, съобразно с Указанието на МОН, по график, определен 

от директора. Класните ръководители да осигурят присъствието на учениците и спазването на 

графика. 

       Срок: по график 

       Отг.: ЗДАСД и кл. р-ли на V - IХ клас 

24. На основание чл. 105, ал. 4 от ЗПУО със заповед на директора и решение на ПС за неучебни дни 

се определят: 

22.03.2023 г. – Патронен празник на училището; 

22.05.2023 г. – Фолклорен празник -  надиграване и народни обичаи, свързани с празника 

Отг.: учители по ФВС и кл. р-ли, 

сценарий: учители по БЕЛ 

музикално оформление: Р. Атанасов 

25. Да се издава училищният вестник „Свободен час“. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: Д. Александрова 

26. Да се организира участие на учениците в състезания и изяви по интереси, съгласно 
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Националния календар на извънучилищните и извънкласните дейности на МОН, и плановете на 

ПК. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: учителите  

27. При наличие на резерв от учебно време и/или в неучебни дни ПК да планират ученически 

екскурзии за стимулиране и развитие на познавателните интереси на учениците. Организацията и 

осъществяването на тези екскурзии да се съобрази с Наредба 2 на МОН за организиране и 

провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.  

Срок: през годината 

Отг.:  учителите 

28. Да се провеждат благотворителни акции за подпомагане на ЦНСТ, като се организират срещи за 

Коледа, Великден, Ден на детето и др. 

Срок: постоянен 

Отг.: Ася Кулева 

29. Да се организира своевременно информиране на медиите чрез e-mail и за предстоящи дейности 

и постиженията на училището. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ЗД и Н. Цветкова 

30. Във връзка с изискването да се утвърди ролята на Ученическия съвет в живота на гимназията да 

продължи участието му в основните дейности на училището. 

Срок: през годината 

Отг.: Н. Цветкова 

31. Активно да се популяризира работата на Училищното настоятелство сред учениците и 

родителите. 

Срок: постоянен 

Отг.: кл. р-ли и учителите, членове на УН 

 

Месец септември 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 

Учителите да разработят учебни програми за ИУЧ и 

ФУЧ по съответния учебен предмет и клас и да 

предадат и да изпратят разпределенията по имейл на 

директора на училището.  

учителите, 

председателите 

на ПК 

15.09.2022 

2. 

Да се актуализира Правилника за дейността на 

гимназията, съгласно промените в нормативната 

уредба.  

Директор 16.09.2022 

3. 

Класните ръководители на V и VIII клас да запознаят 

учениците с Правилника за дейността на училището, а 

останалите класни ръководители да информират за 

промените в него. V и VIII клас да разгледат района на 

гимназията, здравния кабинет, библиотеката, 

физкултурните салони, кабинетите по профилиращите 

предмети, тоалетните и схемата за евакуация. 

класните 

ръководители 

09.2022 

4. Да се изготви план за квалификацията на учителите, Директор, ЗД,  09.2022 
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като се акцентира на вътрешноинституционалната 

квалификационна дейност. 

гл. учител 

5. 

Да се изработи седмично разписание за ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ, 

ПП, РП, клубове в съответствие с Наредба №10 на 

Министерството на здравеопазването.  

ЗД,  

Д. Ангелова  

Д. Симеонова 

14.09.2022 

6. 
Предметните комисии да изготвят планове за 

целогодишната си дейност. 

председателите 

на ПК 

16.09.2022 

7. 

Класните ръководители на V и VIII клас да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка около 

сградата на гимназията и посочат безопасен маршрут 

за придвижване. 

класните 

ръководители 

15.09.2022 

8. 

Класните ръководители на випуск 2022 да представят 

на директора справки за реализацията на учениците от 

съответните паралелки, а Н. Цветкова да ги обобщи. 

Директора и кл. 

р-ли на випуск 

2022 

09.2022 

9. 
Всички преподаватели и класни ръководители да 

определят приемен ден и час за среща с родителите. 

ЗД и  

кл.ръководители 

09.2022 

10. 

Да се утвърди график за консултации по предмети, да 

се постави на сайта и на информационното табло, а 

класните ръководители да информират учениците и 

родителите за него. 

ЗД, учителите 20.09.2022  

11. 

Да се изработи график за втория час на класа и веднъж 

месечно той да се провежда от 17:30 ч. като тематична 

родителска среща в съответствие с плана на кл. 

ръководител. 

ЗД и  

кл.ръководители 

20.09.2022 

12. 

Откриването на учебната година да започне в 10:00 

часа на 15 септември 

ЗД, Учителите 

по предмети и 

класните 

ръководители 

15.09.2022 

13. 

Училищната комисия по превенция на 

противообществените прояви да изработи план, който 

да бъде част от годишния план на гимназията. 

Н. Цветкова 

Ц. Георгиева 

М. Дамянова 

20.09.2022 

14. 

Да се приеме план за здравното образование на 

учениците, включващ: 

а) здравни беседи за часа на класа; 

б) изготвяне на табла със здравна информация; 

в) популяризиране дейността на здравния кабинет. 

ЗД,  

здравен 

работник, кл. р-

ли 

19.09.2022 

15. 
С конкретни инициативи да се отбележи Европейския 

ден на езиците.  

учителите по ЧЕ 28.09.2022 

16. 

Да се приеме на ПС спортният календар на гимназията 

за вътрешноучилищни, междуучилищни,  градски и 

други турнири и първенства. 

Учителите по 

ФВС 

15.09.2022 

17. 

Да се участва в инициативите на града в Еворпейска 

нощ на учените 

Учителите по 

физика и 

астрономия 

09.2022 

Месец октомври 

1. 
Всички ученици от XII клас да бъдат запознати с 

организацията и учебно-изпитните програми за ДЗИ. 

Класните 

ръководители, 

м. октомври 
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учители по 

предмети ДЗИ 

2. 

Да се установи входното равнище на знанията на 

учениците в първите три седмици на учебната година. 

Да се изготви информация по паралелки, випуски и 

предмети, която да се обобщи от главния учител и да 

се представи на ПС. 

Главен учител м. октомври 

3, 

Да продължи съвместната работа с Русенския 

исторически музей за провеждане на интерактивни 

уроци по история в музея. 

Д. Стоянова,  

И. Зартов 

м. октомври 

4. 

Да се изработи график за занятията по гражданска 

защита, който да се координира с ИОЦ при Дирекция 

“Гражданска защита” - Русе. Да се осигури 

присъствието на учениците от класните ръководители.  

ЗДАСД,   

класните 

ръководители 

10.2022 

5. 

Училищната комисия по превенция на 

противообществените прояви да конкретизира 

дейности във връзка с противодействието на проявите 

на училищен тормоз между децата и учениците. В 

плановете на класните ръководители да бъдат 

включени теми, свързани с агресията. Да се проведе 

анкета с новопостъпилите ученици от гимназията с 

проучвателна цел. 

Директор, 

класните 

ръководители, 

Н. Цветкова 

м. октомври 

6. 
„Математика без граници“ – есенен кръг Учители по 

математика 

м. октомври 

7. 

Национални състезания по АЕ: 

- Национално състезание за речеви и комуникативни 

умения; 

- Многоезично състезание 

Учители по АЕ м. октомври 

Месец ноември 

1. 
Да се издаде Годишник на гимназията за учебната 

2021/2022 година.  

Цв. Георгиева,  

Н. Цветкова 

10.11.2022 

2. 
Есенно национално състезание по физика Учители по 

физика 

11.11.-

13.11.2022 

3. 

Да се представи дейността на ПУО /Професионалната 

учебна общност/  

Да се поднови работата на Лидерското ПУО 

С. Пенева 

Г.Бобева,  

С. Йорданова,  

Ц. Георгиева, 

Е. Минчева 

15.11.2022 

4. 

Ученическият съвет да организира провеждането на 

час на класа по випуски. Темите да бъдат съобразени с 

предложените от учениците, а посещението на 

часовете да бъде според предпочитанията им при 

предварително заявено желание.  

УС, 

Н. Цветкова, 

класните 

ръководители 

11.2022 

5. 
Да се актуализира годишния абонамент за 

специализирана литература за извънкласната дейност. 

Н. Цветкова 11.2022 

6. 
Национален есенен турнир по информатика Учители по 

информатика 

11.2022 

7. Национално състезание по природни науки и екология Учители по БЗО 11.2022 
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Месец декември 

1. 

Антиспин шоу Б. Станиславов, 

медицинското 

лице 

01.12.2022 

2. Национален есенен турнир по информационни 

технологии „Джон Атанасов“ 

Учители по ИТ 02.12. – 

04.12.2022 

3. 

Сурвакарски традиции и ритуали. 

  

 

Б. Грозева,  

Р. Атанасов,  

В. Гунева 

23.12.2022 

4. 

Коледен концерт. ЗД,  

Д.Александрова, 

Д. Ангелова, 

Р. Атанасов,  

В. Гунева 

20.12.2022 

5. 
Организиране на училищните кръгове на олимпиадите 

по БЕЛ, математика и ИТ. 

Учители по БЕЛ, 

математика и ИТ 

12.2022 

Месец януари 

1. 
Организиране на училищните кръгове на олимпиадите 

по други учебни предмети 

Учители м. януари 

2. 

Планиране и организиране на дейностите за 

провеждане на състезанието на МГ – „Математическа 

атака”. 

Учителите по 

математика 

м. януари 

3. 

Да се приеме план за дейности, свързани с  

отбелязване на патронния празник на гимназията 

ЗД,  

А. Пенчев,  

Р. Атанасов, 

В. Гунева 

м. януари 

4. 
Участие в национално състезание по лингвистика Р. Жекова 

И. Раева 

20.01.-

22.01.2023 

5. 
Участие в национално зимно състезание по математика Р. Чапаров 27.01.-

29.01.2023 

Месец февруари 

1. 

Среща-разговор на заинтересованите страни в 

образователно-възпитателния процес на учениците от 

МГ –  педагогическия колектив на гимназията, 

Обществения съвет и Училищното настоятелство. 

Директорът м. февруари 

2. 
„Турнир на младите физици“ Учители по 

физика 

03.02.-

05.02.2023 

2. 
„Математика без граници“ – зимен кръг Учители по 

математика 

м. февруари 

3. 
Организиране на училищен конкурс литературно 

твеорчество „Преображения”.  

Учителите по 

БЕЛ 

м. февруари 

4. 
Участие в областните кръгове на олимпиадите Председателите 

на ПК 

м. февруари 

Месец март 

1. 

Да се проведат система от дейности, посветени на 

патронния празник на училището: 

- да се проведе тематичен час на класа; 

- да се организира изложба на ученически 

кл. 

ръководители 

В. Гунева 

ЗД 

м. март 
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рисунки. 

2. 

Да се издаде литературен сборник. Б. Грозева, 

А. Пенчев, 

Н. Цветкова 

м. март 

3. „Европейско кенгуру“ Учители по 

математика 

16.03.2023 

3. 

Патронен празник. 

 

ЗД,  

А. Пенчев,  

Р. Атанасов, 

В. Гунева, 

Е. Василев 

22.03.2023 

4. 
Пролетно математическо състезание за ученици от 4. 

клас 

ЗД, учители по 

математика 

25.03.2023 

5. 
Пролетни математически състезания „Проф. Д. Дочев“ ЗД, учители по 

математика 

24.03.-

26.03.2023 

6. 
„Математика без граници“ – пролетен кръг Учители по 

математика 

Март-април 

7. 
„Математическа атака“ – отборно състезание за 

ученици от МГ и Русе. 

Учители по 

математика 

Март-април 

Месец април 

1. 
Учениците от VIII клас да участват в регионалното 

състезание по гражданска защита. 

ЗДАСД м. април 

2. 
Да се организира литературната конференция с научен 

ръководител проф. Р. Радев. 

Б. Грозева, 

ПК по БЕЛ 

м. април 

3. 
Отбелязване на Деня на Земята. Учителите по 

биология 

м. април 

4. 
Спектакли на ТТ „Магим“ – „Златната мина“ по С. Л. 

Костов 

ЗДАСД,  

А. Кулева 

м. април 

5. 
Пролетни състезания по информатика Учители по 

информатика 

28.04.-

30.04.2023 

Месец май 

1. 

Надиграване ЗД, класни 

ръководители, 

Р. Атанасов, 

учители ФВС 

м. май 

2. 
Да се организира и проведе Русенски фестивал на 

роботиката 2023 г. 

Д. Симеонова,  

С. Тодорова 

10.05.2023 

3. 
Математическо състезание за ученици от 4. Клас - 
„Математика за всеки“ 

Учители по 
математика 

13.05.2023 

4. 

Ден на славянската писменост и изпращане на випуск 

2023. 

 

Ц. Цветанова, 

Класни 

ръководители 

на 12. клас, 

ЗД 

24.05.2023 

5. 

Да се организира посещение на РУ „Ангел Кънчев” в 

Деня на отворените врати на университета с ученици 

от XII  клас.  

учителите по 

информатика 

м. май 

6. 
Да се избере ученик на годината. Ученически 

съвет 

м. май 
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Месец юни 

1. 
Национален летен турнир по информатика Учители по 

информатика 

02.-

04.06.2023 

2. 

Дипломиране на випуск 2023. ЗД, 
Ц. Цветанова, 

Р. Атанасов 

В. Гунева 

м. юни 

3. 
Да се направи отчет на дейностите, заложени в 

Стратегията 

Директор м.юни 

4. 
„Ключови компетентности по природни науки“ Учители по 

природни науки 

10.-11. 

06.2023 

Месец юли 

1. 

Годишен съвет Директора, 

председателите 

на ПК 

м. юли 

  

3. Родитело-учителските срещи: 
 

Номер Дата Тема 

1. 
12.-19.09. 

2022 г. 

V-XII клас - Организация на ОВП в МГ “Баба Тонка” - основни задачи; 
запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището,  

учебния план, учебни програми и нови учебници, изисквания на 
преподавателите. 

2. 19.10.2022 г. С класните ръководители. 

3. 16.11.2022 г. С класните ръководители. 

4. 14.12.2022 г. С класните ръководители. 

5. 18.01.2023 г. С класните ръководители. 

6. 15.02.2023 г. 
Отчитане резултатите от УВР през първия учебен срок и информация 

за предстоящите ДЗИ и НВО.  

7. 15.03.2023 г. С класните ръководители. 

8. 19.04.2023 г. 
Обсъждане на текущите резултати и мерки за успешното приключване 

на учебната година. 

9. 17.05.2023 г. С класните ръководители. 

10. 13.06.2023 г. С класните ръководители. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

 

 

Г Р А Ф И К 

НА УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

1. Начало и край на ваканциите: 

 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. – есенна ваканция 
 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. – коледна ваканция 
 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. – междусрочна ваканция 
 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. – пролетна ваканция за І – ХІ клас 
 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. – пролетна ваканция за XII клас 

2. Неучебни дни 

 22.03.2023 г. – патронен празник 
 19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 
 22.05.2023 г. – Надиграване 
 23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит 
 25.05.2023 г. – неучебен ден 
 13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно 

оценяване в края на VII и на Х клас 
 16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на 

VII и на Х клас 

3. Начало на втория учебен срок 

 06.02.2023 г. – I – ХIІ клас 

4. Край на втория учебен срок 

 16.05.2023 г. – за ХІІ клас (13 учебни седмици) 
 15.06.2023 г. – за V – VІ клас (16 учебни седмици) 
 30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

 

Г Р А Ф И К 

 

за провеждане на изпити - учебна 2022/2023 година 

 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ 

1. Майска   за ХII кл.  17.05. – 18.05.2023 г. 

2. Юнска   за V - VI кл.  16.06. – 19.06.2023 г. 

3. Юлска   за VII - ХII кл.  03.07. – 04.07.2023 г. 

4. Септемврийска  за всички класове 07.09. – 08.09.2023 г.   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 

 

А) Паралелки и класни ръководители 

 
Клас Кл. ръководител 

V а Елица Бонева 

V б Вяра Гунева 

VI a Даниела Стоянова 

VI б Антони Пенчев 

VII a Антоанета Лекова 

VII б Доротея Александрова 

VIII a Мирослава Костадинова 

VIII б Росица Радоева 

VIII в Ивета Иванова 

VIII г Евелина Танова 

IX а Евелина Минчева 

IX б Цветана Бакалова 

IX в Ралица Иванова 

IX г Светлана Генчева 

X а Росен Чапаров 

X б Румяна Жекова 

X в Николай Николов 

X г Снежана Пенева 

XI а Калоян Начев 

XI б Ирина Андонова 

XI в Борислава Грозева 

XI г Бисер Станиславов 

XII а Цветелина Цветанова 

XII б Миглена Дамянова 

XII в Даниела Бухтева 

XII г Атанаска Йорданова 
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Б) Паралелки с административни отговорници 

 

Vа Елия Цанкова 

Vб Ростислав Гърков 

VIа Марина Маринова 

VIб Ивайла Георгиева 

VIIа Виктор Кръстев 

VIIб Владислав Митрев 

VIIIа Симона Савова 

VIIIб Антония Антонова 

VIIIв Николай Василев 

VIIIг Махаил Маринов 

IХа Александър Станчев 

IХб Екатерина Кюркчиева 

IХв Михаела Ангелова 

IХг Елизабет Вратинкова 

Ха Тея Чобанова 

Хб Зорница Войнова 

Хв Марк Иванов 

Хг Алина Милкова 

ХIа Константин Йорданов 

ХIб Никол Георгиева 

ХIв Рая Христова 

ХIг Яна Борисова 

ХІIа Константин Георгиев 

ХІIб Малвина Стоянова 

ХІIв Мария Кирилова 

ХIІг Йоланда Дамянова 
 
 

 
Ученически съвет 

Председател Никол Георгиева Георгиева – 11.б 

Заместник-
председател Яна Венциславова Борисова – 11.г 

Секретар 
Велислав Велимиров Митрев – 7.б 

 

Отговорник 
културно-масови 

дейности Нина Свиленова Иванова – 11.а 

Отговорник 
спортни дейности Марина Димитрова Маринова – 6.а 

Отговорник 
доброволчество и 
благотворителност Десислава Димитрова Боздева – 7.а 

Пиар 
Малвина Пламенова Стоянова – 12.б 
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В) Отговорници по кабинети 

 

Стая № Отговорник Предмет 

2 С. Генчева Химия 

3 С. Генчева Хранилище химия 

4 Б. Станиславов Химия/Билогия 

4 б С. Пенева лаборатория 

5 С. Пенева Хранилище биология 

6 В. Гунева ИИ 

7 С. Пенева Биология 

8 Н. Тихомирова Информатика/ИТ 

9 Р. Жекова Информатика/ИТ 

10 И. Андонова Руски език 

13 Р. Чапаров,  Математика 

14 Е. Минчева Математика 

15 Б. Куюмджиева Математика 

16 М. Костадинова Математика 

17 Л. Станков Хранилище математика 

18 А. Лекова Математика 

19 Т. Георгиев Математика 

20 М. Дамянова Философия 

21 Н. Цветкова Кабинет психолог 

22 Л. Абдишева  Информатика/ИТ 

23 С. Йорданова Информатика/ИТ 

24 С. Феимова Информатика/ИТ 

25 Д. Симеонова Информатика/ИТ 

26 Р. Колев Хранилище информатика/ИТ 

34 Д. Йорданова Физика 

35 Д. Йорданова Хранилище физика 

36 Д. Иванова Физика 

37 Д. Стоянова Хранилище история, география, 
БЕЛ 

38 Д. Стоянова История 

39 Ц. Бакалова География 

40 Д. Бухтева НЕ 

41 А. Пенчев БЕЛ 

42 Б. Грозева   БЕЛ 

45 Д. Александрова БЕЛ 

50 Ц. Цветанова БЕЛ 

51 И. Иванова АЕ 

52 Р. Иванова АЕ 

53 К. Начев Хранилище английски език 

54 Е. Танова АЕ 

55 А. Йорданова АЕ 

56 Н. Николов АЕ 

57 Р. Радоева АЕ 

58 Р. Атанасов Музика/ТиП 

62 С. Йорданова СТЕМ 

63 Л. Абдишева СТЕМ 

64 А. Кулева НЕ 

65  музей 

66 А. Кулева БДП 

Салон 1 Т. Пенчева ФВС 

Салон 2 В. Велчева ФВС 
Фитнес Д. Крос ФВС 
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Г) Председатели на предметни комисии по: 

 1. Български език и литература  Доротея Александрова 
 2. Английски език    Николай Николов 

 3. Немски език    Даниела Бухтева 
 4. Руски език    Ирина Андонова 

 5. Математика    Антоанета Лекова 

 6. Информатика    Донка Симеонова 
7. История и цивилизация   Даниела Стоянова 

 8. География и икономика   Цветана Бакалова 
 9. Философия    Миглена Дамянова 

 10. Биология и здравно образование Бисер Станиславов 
 11. Физика и астрономия   Даниела Иванова 

 12. Химия и опазване на околната среда Светлана Генчева 

 13. Музика     Роман Атанасов 
 14. Изобразително изкуство   Вяра Гунева 

 15. Физическо възпитание и спорт  Дима Крос 
 

І. Училищни комисии 
 

І. Училищни комисии 
 
1. Организиране на тържествено откриване на учебната година. 
А. Пенчев 
Б. Грозева 
Р. Атанасов 
Д. Ангелова 
Ц. Георгиева 
 
2. Комисия за изготвяне на седмично разписание 
Ц. Георгиева 
Д. Симеонова 
Д. Ангелова 
Медицински специалист от здравния кабинет 
 
3. Комисия за Годишен план за дейността на училището /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, 

т.5/ 
Ц. Георгиева 
Новите председатели на ПК 
 
4. Комисия за Правилник за дейността на гимназията /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, 

т.2/ 
Г. Бобева 
Н. Кръстева 
С. Тодорова 
Д. Александрова 
В. Гунева 
 
5. Комисия за предложение за състезания и пресмятане на бал за кандидатите 

за прием в 5. клас за учебната 2023/2024, публикуват се на сайта до 15 септември. 
Г. Бобева 
М. Костадинова 
Б. Куюмджиева 
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6. Комисия за изготвяне на карти за диференцирано заплащане /Наредба № 
4 за нормиране и заплащане на труда, чл. 24, ал.1 ал. 2 и във връзка с чл. 28/ от 
комисия в състав: 

Г. Бобева 
Д. Иванова 
Б. Куюмджиева 
К. Начев 
Д. Ангелова 
 
7. Комисия по безопасност на движението 
Н. Кръстева 
Б. Станиславов 
В. Велчева 
 
8. Комисия за предлагане на мерки за повишаване качеството на 

образованието /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, т.7/ ; 
Ц. Георгиева 
Б. Куюмджиева 
А. Йорданова 
 
9. Комисия за изготвяне на програма за превенция на ранното напускане на 

училище /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, т.8/; 
Н. Цветкова 
Д. Стоянова 
Д. Крос 
Н. Николов 
 
10. Комисия за изготвяне на програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, 
т.9/; 

Н. Цветкова 
Ц. Бакалова 
И. Андонова 
Р. Радоева 
 
11. Комисия за изготвяне на предложение до директора за разкриване на 

занимания по интереси /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, т.10/ ; 
Ц. Георгиева  
А. Кулева 
Д. Ангелова 
Т. Пенчева 
Е. Минчева 
Р. Атанасов 
 
12. Комисия за периодично, проследяване и обсъждане нивото на усвояване 

на компетентности от учениците: предлага съвместни мерки между учителите с цел 
подобряване на образователните резултати /ЗПУО, чл. 263, ал. 1, т.16, най-малко 
три пъти през една учебна година/. 

Ц. Георгиева 
Б. Куюмджиева 
Е. Танова 
Р. Чапаров 
С. Генчева 
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13. Комисия по чл. 174. от ЗПУО: 
чл. 174. (1) Институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 
социални услуги. 

(2) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики за: 

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
2. изграждане на позитивен организационен климат; 
3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 
4. развитие на училищната общност. 
(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост 
между всички участници в процеса на образование. 

(4) При работата с децата и с учениците институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование основават дейността си на принципа 
на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи 
изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му 
поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески 
модели спрямо себе си и останалите. 

(5) При работата с учениците институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование основават дейността си на принципа на превенцията на 
обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се 
прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния 
образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Ц. Георгиева 
Л. Станков 
Т. Пенчева 
М. Дамянова 
Н. Цветкова 
 
14. Комисия по Чл. 185. от ЗПУО: 
Чл. 185. (1) Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 

личностно развитие са длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза 
и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 
поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички 
участници в образователния процес. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и 
насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се 
самостоятелно от училищната общност и може да включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в 
паралелката; 

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 
интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във 
факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на 

училищната общност. 
Ц. Георгиева 
М. Дамянова 
А. Лекова 
Н. Цветкова 
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15. Комисия по Чл. 186. от ЗПУО: 
Чл. 186. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение се определят от детската градина и от 
училището и може да включват: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 
възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 
3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически 

съветник; 
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 
5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 
8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията. 
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се 

определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 
Ц. Георгиева 
Д. Иванова 
Н. Цветкова 
 
ІІ. Дейности на учителите: 
Всички учители да си припомнят ДОС и ЗПУО. 
Плановете на предметните комисии се предават на Ц. Георгиева. Срок за 

предаване – 16.09.2022 г. 
Класните ръководители и отговорниците на кабинети  да подготвят класните 

стаи за учебни занятия.  
Класните ръководители на V и VІІІ клас да информират учениците, че на 

20.09.2022 г. /вторник/  по график в училище ще бъдат снимани за лични 
документи /ученически лични карти и/или лични дела/. 

На 14.09.2022 г. класните ръководили на V, VІ и VІІ клас получават 
безплатните учебници от Н. Кръстева и на 15.09.2022 г. ги раздават на учениците 
за безвъзмездно  ползване. Класните получават от Н. Кръстева номера на 
шкафчета. 

На основание чл. 208. (1) от ЗПУО постоянна връзка между класните 
ръководители и учителите с родителите се осъществява посредством електронната 
поща на един от родителите, както и електронния дневник на паралелката. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
С Е Д М И Ч Е Н    Г Р А Ф И К 

за занятията в МГ "Баба Тонка" за учебната 2022/2023 година 
       

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота 

1 ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

 
Модул 1, 

 занятия на 
клубове 

2 ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

3 ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

4 ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

5 ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

6 ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

7 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове, ФУЧ ЗП ЧК ЗП ЗП 
 

8 
Модул 1, 

 занятия на 
клубове 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове 

 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове 

 

9  - 
Модул 1, 

 занятия на 
клубове, ФУЧ  

   Педгогически 
съвет  

от 16:30 ч. 

   

      

   
Родителска среща 

от 18:00 ч. 

   

      

       

 
 
Забележки:      

 1.  Модул 1  - "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

 
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

              2022/2023 год. 

 

I. Училищни първенства по видове спорт: 

           1.Контролни срещи по видове спорт с други училища 

                                                   Срок: Постоянен 

                                                 Отг. Преподавателите по ФВС 

         2. Турнир по шахмат : 

                                                 Срок: Декември 2022 г.- Януари 2023 г. 

                                                 Отг. В.Велчева         

         3. Турнир по тенис на маса : 

                                                 Срок: Декември 2022 г. 

                                          Отг. Д. Крос 

 4. Пролетно надиграване 

                                                 Срок: Май 2023 г. 

                                                 Отг. Преподавателите по ФВС 

         5. Ден на спорта в училище 

                                                 Срок: Май 2023 г. 

                                                 Отг. Преподавателите по ФВС 

 

II. Участие във всички етапи на Ученически игри 2020/2021 год. 

         1.Волейбол :           

                                                 Срок: Декември 2022г. - Май 2023 г. 

                                                 Отг. В.Велчева 

 

           2.Баскетбол : 

                                                 Срок: Ноември 2022г. -  Май 2023 г. 

                                                 Отг. Т. Пенчева      

 

         3.Тенис на маса : 

                                                 Срок: Февруари 2022г. - Май 2023 г.  

                                                 Отг. Д. Крос 

 

 

         4.Бадминтон : 

                                                 Срок: Март 2023 г. 

                                                 Отг. Т. Пенчева 

 

 

         5.Шахмат : 

                                                 Срок: Февруари - Май 2023 г. 

                                                 Отг. В.Велчева 

 

         III. Участие в кросове и турнири организирани от МОН, Община Русе и спортните 

клубове 

                                                Срок: Постоянен 

                                                   Отг. Преподавателите по ФВС 

 

Приоритетни спортове: 

Волейбол: отг. В. Велчева 

Баскетбол: отг.Т. Пенчева 

Тенис на маса: отг. Д. Крос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ СПОРЕД КАЛЕНДАРА НА ЮНЕСКО 

 
   

 

Септември 
21 Международен ден на мира 

26 
29 

27 

Европейски ден на езиците 
Европейски ден на спорта в училище 

Нощ на учените 
 
Октомври 

1 Международен ден на възрастните хора 
 Първият понеделник от месеца – Световен ден на децата 

5 Световен ден на учителя 
17 Международен ден за премахване на бедността 

24 Ден на ООН 

 
Ноември 

16 Международен ден на толерантността 
21 Световен ден на телевизията 

 
Декември 

1 Световен ден на борбата срещу СПИН и дрога 

2 Международен ден на хората с увреждания 
10 Ден на човешките права 

 
Февруари 

21 Международен ден на майчиния език 

 
Март 

8 Международен ден на жената 
21 Международен ден за елиминиране на расовата дискриминация 

21 Международен ден на поезията 

 
Април 

6 Световен ден на здравето 
 

Май 
3 Световен ден за свобода на печата 

15 Международен ден на семейството 

21 Световен ден за културно развитие 
31 Световен ден против тютюнопушенето 

 
Юни 

4 Световен ден на околната среда 

26 Международен ден срещу злоупотребата и нелегалния трафик на 
наркотици 
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ОФИЦИАЛНИ И УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ 

 

Януари 
1                   Нова година 

 
Септември 

6 Ден на Съединението 

15 Начало на учебната година 
22 Ден на Независимостта на България 

Ноември 

1 Ден на народните будители 

 
Декември 

24 Бъдни вечер 
25 и 26 Рождество Христово 

 
Март 

3 Ден на Освобождението на България от османско иго – национален 

празник 
22 Патронен празник 

 
Май 

1 Ден на труда и международната работническа солидарност 

6 Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия 
24 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

 

Юни 

1 Ден на детето 
2 Ден на Ботев 

 

Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник, които в съответната година са 
определени за празнуването му.  


