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Дейности за реализиране на приоритетите 

Организация на учебния процес  

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

1.1. чл. 5 от Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН и приет от ПС  на училището, и програмите 

за ЗИП и СИП – VI-XII клас; 

1.2. чл. 14 от Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН и приет от ПС  на училището, и 

програмите за ИУЧ и ФУЧ – V, VI и VIII клас. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, учителите 

2. Задължения на учителите : 

 да работят по учебните програми за съответния клас; 

 да разработят учебни програми за ЗИП, СИП, ИУЧ и ФУЧ по съответния учебен предмет и клас; 

 да предадат разпределенията за учебния материал, програмите за СИП, ИУЧ и ФУЧ за заверка 

от директора и програмите за ЗИП за заверка от РУО. Същите да се предадат на магнитен 

носител в WORD формат или да се изпратят по e-mail и да се разпечатат на хартия. 

Срок: до 14.09.2017 г. 

Отг.: учителите, председателите на ПК 

3. Да се актуализира Училищният правилник в съответствие с ЗПУО. 

Срок: 11.09.2017 г.  

Отг.: Директор 

4. Да се изготви план за квалификацията на учителите, като се акцентира на 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност. 

Срок: септември 2017 г.  

Отг.: Директор, ЗДУД, гл. учители 

5. Във връзка с изискването за конституиране мястото на Ученическия съвет в живота на 

гимназията да продължи участието му в основните дейности на училището. 

Срок: през годината 

Отг.: М. Дамянова 

6. Обучението се организира на кабинетна система, като отговорниците на кабинети са посочени в 

Приложение 4. 

7. Да се изработи седмично разписание за ЗП, ЗИП, СИП, ИУЧ, ФУЧ, спортни секции, ГМП, ДВГ, 

драмсъстав и модулното обучение по физическо възпитание и спорт в съответствие с Наредба 

№10 на Министерството на здравеопазването.  

Срок: 14.09.2017 г.  

Отг.: ЗДУД, С. Тодорова, Д. Ангелова 

8. Учебните занятия започват в 8.00 часа по следния  

ГРАФИК 

 
Учебен час 

Продължителност на 

междучасието 

1 час 08.00 - 08.45 10 минути 

2 час 08.55 – 09.40 10 минути 

3 час 09.50 – 10.3 25 минути 

4 час 11.00 – 11.45 10 минути 

5 час 11.55 – 12.40 10 минути 

6 час 12.50 – 13.35 10 минути 



 

 

3 

7 час 13.45 – 14.30 10 минути 

8 час 14.40 – 15.25 10 минути 

9 час 15.35 – 16.20  

 

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

наличие на желаещи ученици да се организират групи за извънкласни дейности, като се 

използват възможностите на ЦУТНТ. Занятията с групи по различни проекти (Модул 1, „Твоят 

час“ и др.) се провеждат в събота и през ваканциите. 

Срок: през годината 

Отг.: ЗДУД и учителите 

10. Във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование да се въведат новите 

ДОС и новия учебен план и програми в VI, VII клас. 

Срок: през годината 

Отг.: Директора и преподавателите по 

предмети в VI, VII клас  

11. Всички ученици от XII клас да се запознаят с организацията и учебно-изпитните програми за 

ДЗИ. 

       Срок: октомври 2017 г. 

Отг.: кл. ръководители и учителите, 

преподаващи в XII клас. 

12. Предметните комисии да изготвят планове за целогодишната си дейност. В края на учебната 

година да подготвят отчет и мултимедийна презентация, които да представят на годишния 

съвет. 

Срок: 14.09.2017 г. – за плановете 

20.06.2018 г. – за отчетите 

Отг.: председателите на ПК 

13. Да се актуализират web-сайтове на ПК, като част от сайта на гимназията.  

Срок: постоянен 

       Отг.: председателите на ПК 

14. Всички учители да въвеждат текущите, срочни и годишни оценки в електронния дневник. 

Класните ръководители да въвеждат срочните и годишни извинени и неизвинени отсъствия на 

учениците. 

Срок: постоянен 

       Отг.: учителите 

15. Класните ръководители на випуск 2017 да представят на директора справки за реализацията на 

учениците от съответните паралелки, а програмистът да ги обобщи. 

Срок: септември 2017 г.  

Отг.: директорът и кл. р-ли на випуск 2017 

16. Да се утвърди график за консултации по предмети, да се постави на информационното табло, а 

класните ръководители да информират учениците и родителите за него. 

Срок: 26.09.2017 г.  

Отг.: ЗДУД, учителите 

17. Сайтът на гимназията задължително да съдържа следната актуална информация:  

- график за консултации на учениците; 

- график за приемен ден и час за родителите; 

- график за втория час на класа (веднъж месечно, часът е от 17:30 до 18:15); 

- графици за извънкласната дейност; 

- графици за училищни мероприятия; 
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- учебници; 

- седмично разписание; 

- служебни бележки, необходими на учениците. 

 Срок: постоянен 

Отг.: С. Йорданова 

18. Учителите, преподаващи в един и същ випуск по даден учебен предмет, да изготвят общо 

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  

19. В плановете на ПК да се предвидят дейности - открити уроци, състезания, презентации и др. - 

за осъществяване на междупредметни връзки. Да се предвидят открити уроци на учители, които 

имат ПКС. 

Срок: през годината 

Отг.: председателите на ПК 

20. Да се установи входното равнище на знанията на учениците в първите две седмици на учебната 

година. Да се изготви информация по паралелки, випуски и предмети, която да се обобщи от 

главните учители и да се представи на ПС. 

Срок: октомври 2017 г. 

Отг.: гл. учители 

21. 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 

22. 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 

 

23. Да продължи работата по съвместния проект с РУ “Ангел Кънчев” за провеждане на учебна 

практика по БЕЛ и информатика и ИТ на студенти от Педагогическия факултет в ПМГ “Баба 

Тонка” чрез сключване на договор с училището. 

Срок: февруари-април 2018 г. 

Отг.: Р. Горанов, Д. Симеонова 

24. 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.: Директор, учителите 

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

интерактивни уроци по история в музея. 

Срок: октомври 2017 г. 

Отг.: К. Владова 

26. 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 
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27. 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 

28. Да се подпомага работата на отговорника на библиотеката в рамките на правилника за 

дейността ѝ: 

а) Да се изготвят мотивирани предложения до директора за необходимите нови книги по 

различни учебни дисциплини; 

       Срок: през годината 

       Отг.: председателите на ПК  

б) Сайтът на гимназията да предложи списък от видеоматериали, съхранявани в компютъра 

на училищната видеотека; 

       Срок: ноември 2017 г. 

       Отг.: С. Йорданова, Т. Иванова 

в) Да продължи системата на ученическо самоуправление в библиотечното обслужване чрез 

задължително дежурство на всички ученици от XI клас; 

Срок: през годината 

       Отг.: Ученическият съвет 

г) Годишният абонамент да се съобрази с нуждите на урочната и извънкласната дейност. 

       Срок: ноември 2017 г. 

       Отг.: Т. Иванова 

 д) Да се организира дарителска акция за обогатяване на библиотечния фонд; 

Срок: през годината 

       Отг.: Учители, Ученическият съвет, Обществен 

съвет 

29. Да се изготви и представи подробен план за капиталовите разходи в Община-Русе във връзка с 

изготвянето на Бюджет 2018 г . 

Срок: септември 2017 г. 

Отг.: Главният счетоводител 

30. Да се осигури невъоръжена охрана и пропускателен режим в сградата през светлата част от 

денонощието, а през останалата – чрез СОТ. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ЗДАСД 

31. Обучението по защита при бедствия, аварии, катастрофи и терористични заплахи през учебната 

2017-2018 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 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.  

       Срок: 05.10.2017 г. 

       Отг.: ЗДАСД,  кл. р-ли 

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

катастрофи и терористични заплахи в съответствие с плана. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ЗДАСД 

 в) Учениците от VIII клас да участват в регионалното състезание по гражданска защита. 

Срок: април 2018 г. 
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       Отг.: ЗДАСД 

г) 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 – 2017 г., 2018 г. 

Отг.: ЗДАСД 

32. Във връзка с Наредбата за приобщаващо образование и Училищната програма за управление на 

качеството в ПМГ “Баба Тонка“ да се създаде механизъм анкетиране на родители и ученици. 

Училищният психолог обработва анкетите, обобщава информацията и запознава 

Педагогическия съвет с резултатите от анкетата. 

Срок: през годината 

Отг.: М. Дамянова 

33. Училищната комисия по превенция на противообществените прояви: 

а) Да изработи план, който да бъде част от годишния план на гимназията. 

       Срок: 28.09.2017 г. 

       Отг.: ЗДУД, М. Дамянова и И. Иванова 

 б) Да се конкретизират 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. 

Срок: октомври 2017 г. 

       Отг.: Директорът, кл. ръководители 

 да проведе анкета с новопостъпилите ученици от гимназията с проучвателна цел. 

Срок: октомври 2017 г. 

       Отг.: Кл. ръководители 

 в) Да се съдейства на ОДЗ „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” при 

необходимост.  

Срок: през годината 

       Отг.: ЗДУД, М. Дамянова и И. Иванова 

34. 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. 

Срок: септември 2017 г. 

Отг.: кл. ръководители 

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

направата на ученическо портфолио и да осъществяват контрол при въвеждането на 

информацията от учениците. 

Срок: през годината 

Отг.: класните ръководители и специалистите 

по предмети 

36. Новопостъпилите ученици да бъдат приобщени към училищния живот чрез създаване на 

сътрудничество с учениците от единадесетите класове. Сътрудничеството да се осъществява по 

паралелки, като се синхронизират предвидените от класните ръководители дейности  в часа на 

класа.  

Срок: през годината 

Отговорник: класните ръководители на 

осмите и единадесетите класове 
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37. Класните ръководители на V и VIII клас да запознаят учениците с пътно-транспортната 

обстановка около сградата на гимназията и посочат безопасен маршрут за придвижване. 

Срок: септември 2017 г. 

Отг.: кл. ръководители 

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

по безопасност на движението и записват съответния текст в дневника. 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 

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

гимназията с всички ученици от V-VIII 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, VI, VII и VIII 

класове 

40. 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. 

       Срок: 28.09.2017 г. 

       Отг.: ЗДУД, здравен работник, кл. р-ли 

41. Да се издаде Годишник на гимназията за учебната 2016/2017 година.  

Срок: ноември  2017 г. 

Отг.: Ант. Киранова, Т. Иванова 

42. На основание чл.105, ал.4 със заповед на директора и решение на ПС за неучебни дни се 

определят: 

22.03.2018 г. – Патронен празник на училището; 

04.06.2018 г. – Гергьовденско надиграване и народни обичаи свързани с празника 

Отг.: учители по ФВС и кл. р-ли, 

сценарий: Ант. Киранова 

музикално оформление: Алб. Добрева 

43. Да се планират и проведе система от дейности, посветени на патронния празник на училището: 

- да се проведе тематичен час на класа ; 

       Срок: март 2018 г. 

       Отг.: кл. ръководители 

- да се организира изложба на ученически рисунки; 

       Срок: 30.03.2018 г. 

       Отг.: В. Гунева 

- ТТ „МАГИМ” да подготви и представи постановката „Госпожа Балканска” по А. 

Константинов и Георги Данаилов за ученици и родители с благотворителна цел; 

Срок: април 2018 г. 

Отг.: А. Кулева 

- да се организират състезания от ПМГ „Баба Тонка” – регионално ниво: 

 „Математическа атака” – матаматика; 

 „Инфотех” – информационни технологии  

Срок: април 2018 г. 

Отг.: Б. Куюмджиева, С. Йорданова, М. 



 

 

8 

Костадинова, Г. Бобева 

- ПК да организират Ден на отворените врати по учебни дисциплини. 

Срок: март 2018 г. 

Отг.: председателите на ПК 

44. Да се обяви литературен конкурс и да се издаде литературен сборник. 

Срок: март 2018 г. 

Отг.: Р. Горанов, С. Тодорова, В. Гунева 

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

       Срок: постоянен 

       Отг.: Д. Александрова 

46. 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, ЗДУД и учителите, включени 

в проекта 

47. Да се проведе „Ден на ученическото самоуправление“. 

Срок: 09.05.2018 г. 

Отг.: М. Дамянова 

48. В духа на училищните традиции да се организират и проведат следните празници: 

а) Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година. 

Срок: 15.09.2017 г. 

       Отг.: Комисия в състав: 

        Председател: ЗДУД 

Членове:  

Сценарий: Р. Горанов;  

А. Добрева - музик. оформление; 

Т. Пенчева  – комендант. 

 б) Международен ден за съпричастие към жертвите на дрогата и СПИН. 

Срок: 01.12.2017 г. 

 Отг.: ЗДУД и медицинското лице, учителите 

по биология и информационни технологии 

 в) Сурвакарски традиции и ритуали. 

Срок: 23.12.2017 г. 

       Отг.: Комисия в състав: 

                  Председател: ЗДУД 

Членове:  

Д. Александрова – сценарий; 

А. Добрева – музик. оформление. 

 г) Коледен концерт. 

Срок: 21.12.2017 г. 

       Отг.: Комисия в състав: 

        Председател: ЗДУД 

Членове:  

В. Върбанова, Ц.Георгиева - сценарий, 

А. Добрева – музик. оформление; 

В. Гунева – худ. украса; 

Д. Ангелова – танци. 
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д) Патронен празник. 

Срок: 22.03.2018 г. 

       Отг.: Комисия в състав: 

        Председател: ЗДУД 

Членове: 

А. Киранова – сценарий; 

А. Добрева – музик. оформление; 

В. Гунева – худ. украса.  

е) Ден на славянската писменост и изпращане на випуск 2018. 

Срок: 24.05.2018 г. 

       Отг.: Комисия в състав: 

        Председател: ЗДУД 

Членове:  

Ц. Георгиева  – сценарий; 

Р. Чапаров – слово; 

А. Добрева – музик. оформление; 

В. Гунева – худ. украса; 

ж) Дипломиране на випуск 2018. 

Срок: 18.06.2018 г. 

       Отг.: Комисия в състав: 

        Председател: ЗДУД 

Членове:  

Ц. Георгиева  – сценарий; 

А. Добрева – музик. оформление; 

В. Гунева – худ. украса; 

49. Да се разработи план за работа на училищната радиоуредба. 

Срок: октомври 2017 г. 

Отг.: А. Добрева, УС  

50. Съвместно с РУО и СМБ – Русе да се организира домакинството и провеждането на 

Националните Пролетни математически състезания за 4. – 8. клас. 

Срок: 01.04.2018 г. 

Отг.: учителите по математика и информатика 

51. Да се организира посещение на РУ „Ангел Кънчев” в Деня на отворените врати на университета 

с ученици от XII  клас. 

Срок: април 2018 г. 

Отг.: учителите по информатика 

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

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

за СИП, модули и др. извънкласни дейности. Учителите да дежурят като квестори по график, 

изготвен от ЗДУД. 

Срок: по графика на МОН 

 Отг.: ЗДУД и учителите по съотв. дисциплини 

53. Да се организира и проведе петнадесета литературна конференция с научен ръководител проф. 

Р. Радев. 

Срок: април 2018 г. 

Отг.: Р. Горанов, Д. Александрова  и ПК по 

БЕЛ 
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54. Да се проведе ежегодната конференция по математика „Приемственост в математическото 

образование” – начало на извънкласните дейности. 

Срок: октомври 2017 г. 

Отг.: М. Костадинова 

55. Да се организира и проведе Русенски фестивал на роботиката 2018г.. 

Срок: 10.05.2018г. 

Отг.: Д. Симеонова, С. Тодорова 

56. Да се организират дейности по философията в ПМГ:  

 Градско състезание по дебати на тема „Права и свободи“. 

Срок: 11-12.03.2018 г. 

Отг. М.Желязкова 

- Ден на философията; 

- Състезание за написване на есе. 

Срок: 13-17.11.2017 г. 

Отг.  М. Дамянова, Ц. Дишкова 

 Коледен шоу дебат. 

Срок: 21.12.2017 г. 

Отг. Ц. Дишкова 

 Да продължи работата по съвместен проект с Русенски окръжен съд. 

Срок: през годината 

Отг.: М. Дамянова 

 Модел ООН на тема: „Инфраструктурата и индустриализацията като основни стълбове за 

създаване на работни места в Африка“ във връзка с 60 години членство на България в ООН. 

Срок: м. март 2018 г. 

Отг. Ц. Дишкова 

 Градско състезание по дебати на тема: „Това правителство счита, че трябва да има 

международен съд за унищожаване на световното културно наследство“ във връзка със 70 

години от създаване на ЮНЕСКО 

Срок: м. май 2018 г. 

Отг. Ц. Дишкова 

 Обучителни семинари по дебати и ораторска реч. 

Срок: през годината 

Отг. М. Дамянова 

 Състезания по класове и общоучилищен финал по ораторска реч на български език. 

Срок: през годината 

Отг. М. Дамянова, Ц. Дишкова 

57. Да се планират и осъществят дейности за обучение по предприемачество и инициативност: 

- Регистрация на „Учебна компания” (октомври 2017 г.); 

- Креативен лагер (декември 2017 г.); 

- Състезание „Бизнес етика” (юни 2018 г.); 

- Състезание „Иновационен лагер” в рамките на Седмицата на предприемачеството (ноември 

2017 г.); 

- Състезание „Социални иновации” (март-юни 2018 г.); 

- Инициатива „Мениджър за един ден” (март 2018 г.); 

- Световна седмица на парите (март 2018 г.); 

- Международен бизнес форум „Изгряващи звезди” (юни 2018 г.); 

- Финансов иновационен лагер (юни 2018 г.). 

- Национално състезание „Виртуално предпиятие“ (март-април 2018 г.). 
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- Летен лагер по предприемачество (юли 2018 г.). 

Отг.: Н. Тихомирова  

58. Изявените ученици да се информират за възможностите, предлагани от: 

а) от Община – Русе по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби;  

б) Фондация „Америка за България“ 

в)  „1000 стипендии”. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

59. С конкретни инициативи да се отбележи Европейският ден на езиците. 

Срок: 26.09.2017 г. 

Отг.: Р. Иванова и учителите по ЧЕ 

60. Да се организира участието на учениците в Състезание по творческо писане (английски език), 

Лингвистично кенгуру и Международно състезание по английски език HIPPO. 

Срок: през годината 

Отг.: учителите по АЕ 

61. Провеждане на състезание по английски правопис Spelling Bee. 

Срок: март - април 2018 г. 

Отг.: Г. Йорданов 

62. Да се избере Ученик на годината. 

Срок: 04.05.2018 г. 

Отг.: Ученически съвет 

63. Да се проведе дванадесетото училищно надиграване, като класните ръководители съдействат за 

участието на класовете си. 

Срок: 05.05.2018 г. 

Отг.: Т. Пенчева, Сн. Тодорова, учители по 

ФВС и  кл. р-ли 

64. 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 

65. Да се приеме на ПС спортният календар на гимназията за вътрешноучилищни, междуучилищни,  

градски и други турнири и първенства. 

Срок: 13.09.2017 г. 

Отг.: учителите по ФВС 

66. Да се отбележат Ден на Земята, Ден на водата и Международния ден на река Дунав. 

Срок: април – юни 2018 г. 

Отг.: учителите по биология и Ц. Георгиева 

67. 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 

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

и постиженията на училището. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ЗДУД и Т. Иванова 
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69. Класните ръководители да използват актуални форми за информираност и бърза обратна 

връзка с родителите. 

Срок: постоянен. 

Отг.: кл. р-ли и учители 

70. Всички преподаватели и класни ръководители да определят приемен ден и час за среща с 

родителите. 

Срок: септември 2017 г. 

Отг.: ЗДУД и кл. ръководители 

71. 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. 

Срок: 20.09.2017 г. 

Отг.: ЗДУД и кл. ръководители 

72. Да се работи с Училищното настоятелство и родителските активи за: 

 - подобряване интериора на кабинетите и участие при организиране изявите на класа. 

Срок: постоянен 

Отг.: кл. р-ли 

- при необходимост да се организират срещи на учителите по випуски с родителските активи на 

класовете по текущи образователно - възпитателни проблеми. 

Срок: през учебната година 

Отг.: директорът и учителите 

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

родителите. 

Срок: постоянен 

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

74. Родитело-учителските срещи: 
 

Номер Дата Тема 

1 13.09.2017 г. 

V клас - Организация на ОВП в ПМГ “Баба Тонка” - основни задачи; 

запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището,  

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

2 18.09.2017 г. 

VI-XII клас - Организация на ОВП в ПМГ “Баба Тонка” - основни 

задачи; запознаване на родителите с Правилника за дейността на 
училището,  учебния план, учебни програми и нови учебници, 

изисквания на преподавателите. 

3 18.10.2017 г. С класните ръководители. 

4 15.11.2017 г. С класните ръководители. 

5 13.12.2017 г. С класните ръководители. 

6 17.01.2018 г. С класните ръководители. 

7 14.02.2018 г. 
Отчитане резултатите от УВР през първия учебен срок и информация 

за предстоящите ДЗИ и НВО.  

8 28.02.2018 г. С класните ръководители. 

9 21.03.2018 г. С класните ръководители. 

10 18.04.2018 г. С класните ръководители. 

11 15.04.2018 г. 
Обсъждане на текущите резултати и мерки за успешното приключване 

на учебната година. 

13 9.05.2018 г. С класните ръководители. 

14 6.06.2018 г. С класните ръководители. 

 

Служебни родителски срещи за връчване на задължителните характеристики на учениците: 

- XII клас – 31.05.2018 г. 

- V-VII клас – 17.06.2018 г. 

- VIII-XI клас – 04.07.2018 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

 

 

Г Р А Ф И К 

НА УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

 

Начало на учебната година   - 15.09.2017 г.; 

 Първи учебен срок  - 15.09.2017 г.– 02.02.2018 г. вкл.  (18 седмици); 
 Втори учебен срок  - 07.02.2018 г. - 15.05.2018 г. вкл. за ХIІ клас (13 седмици); 

- 07.02.2018 г. - 15.06.2018 г. вкл. за V, VI и VII клас (16 

седмици); 
 - 07.02.2018 г. - 29.06.2018 г. вкл. за VІІІ- ХI клас. (18 

седмици); 
Ваканции: 

Есенна    - 01.11.2017 г. –  05.11.2017 г. вкл. 
Коледна   - 23.12.2017 г. –  02.01.2018 г. вкл. 

 Междусрочна   - 03.02.2018 г. –  06.02.2018 г. вкл.  

 Пролетна   - 31.03.2018 г. –  09.04.2018 г. вкл. за V-XI клас 

 

Неучебни дни: 

  По повод деня на българската просвета  
  и култура и славянската писменост   – 25.05.2018 г. 

Български език - ДЗИ и НВО - VII кл.   – 21.05.2018 г. 

 Втори ДЗИ и НВО-математика - VII кл.   – 23.05.2018 г. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

 

Г Р А Ф И К 

 

за провеждане на изпити - учебна 2017/2018 година 

 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ 

1. Майска   за ХII кл.  10.05. – 14.05.2018 г. 

2. Юнска   за V - VII кл.  18.06. – 19.06.2018 г. 

3. Юлска   за VIII - ХI кл.  02.07. – 04.07.2018 г. 

4. Септемврийска  за всички класове 10.09. – 12.09.2018 г.   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 

 

А) Паралелки и класни ръководители 

 

Клас Класен ръководител Класна стая 

V a Ирена Върбанова 9 

VІ a Даниела Цветанова  42 

VII a Тодорка Каменарова 57 

VІІІ а Йоана Тасева 18 

VІІІ б Евелина Минчева 14 

VІІІ в Николай Николов 50 

VІІІ г Антония Киранова 40 

VІІІ д Евелина Танова 54 

ІХ а Ася Кулева 10 

ІХ б Ивета Иванова 51 

ІХ в Вяра Гунева 39 

ІХ г Вероника Върбанова 8 

ІХ д Албена Добрева 58 

Х а Доротея Александрова 45 

Х б Калина Владова  20 

Х в Бисер Станиславов 6 

Х г Сюзан Феимова 36 

Х д Мариана Коева 7 

ХІ а Мирослава Костадинова 16 

ХІ б Цветана Бакалова 19 

ХІ в Диана Йорданова 34 

ХІ г Румен Горанов 41 

ХІ д Валентин Билчев 4 

ХIІ а  Росен Чапаров 13 

ХIІ б Атанаска Йорданова 52 

ХIІ в Иван Зартов 55 

ХIІ г Татяна Пенчева 56 

ХIІ д Светлана Генчева  2 
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Б) Паралелки с административни отговорници 

 

Vа Виктория Илиева Бикова 

VIа Вяра Симеонова Симеонова 

VIIа Мария Александрова Кирилова 

VIIIа Ния Красенова Неделчева 

VIIIб Мирослав Иванов Коларов 

VIIIв Симона Стефанова Николова 

VIIIг Александра Христова Димова 

VIIIд Анна Георгиева Коева 

IХа Мария-Магдалена Бурджиева 

IХб Габриела Ивова Петрова 

IХв Петър Ивелинов Петров 

IХг Ема Емилова Доковска 

IХд Калоян Станимиров Станчев 

Ха Десислава Видкова Ризанова 

Хб Николета Велизар Николаева 

Хв Силвена Алберт Вартанян 

Хг Тамерланд Синан Руфатов 

Хд Йоанна Найденова Стефанова 

ХIа Александър Миленов Георгиев 

ХIб Велина Павлова Пенчева 

ХIв Калоян Иванов Недев 

ХIг Андрея Йонков Динев 

ХIд Зорница Миленова Николова 

ХІIа Боряна Христова Йотова 

ХІIб Ина Людмилова Радуловска 

ХІIв Веселин Русев Иванов 

ХIІг Калина Красимирова Кръстева 

ХІIд Ива Иванова Андреева 

 

 
 

Ученически съвет 

XI б Елена Юлиянова Йорданова - председател 

IX д  Ева Тодорова Тодорова - зам. председател 

X д Елена Денислав Михайлова - секретар 

XI б Александър Венелинов Георгиев – културно-масова дейност 

XI д Деана Красимирова Христова – спортна дейност 
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В) Отговорници по кабинети 
 

Каб. 

N 

Предмет Отговорници 

2 химия Светлана Генчева 

3 хран.по химия Валентин Билчев 

4 химия Валентин Билчев 

5 хран.по биология Снежана Пенева  

6 биология Бисер Станиславов 

7 биология Снежана Пенева 

8 руски език Ирина Андонова 

9 немски език Ростислава Богданова 

10 немски език Ася Кулева 

13 математика Росен Чапаров 

14 математика Евелина Минчева  

15 математика Боряна Куюмджиева 

16 математика Мирослава Костадинова 

17 хранилище по математика Людмил Станков  

18 математика Йоана Тасева 

19 география Цветана Бакалова 

20 история Калина Владова 

21 хранилище по история и география Иван Зартов  

22 информатика Снежана Тодорова 

23 информатика Силвия Йорданова 

24 информатика  Румяна Жекова 

25 информатика Донка Симеонова 

26 хранилище по информатика  Диляна Ангелова  

34 физика Диана Йорданова 

35 хранилище по физика Диана Йорданова 

36 Физика Даниела Иванова 

37 хранилище по БЕЛ, философия и 

изобр. изкуство 
Цветелина Георгиева  

38 Философия Миглена Дамянова 

39 изобр. изкуство Вяра Гунева 

40 бълг. език Антония Киранова 

41 бълг. език Румен Горанов 

42 математика  Даниела Цветанова 

45 бълг. език Доротея Александрова 

50 англ. език Николай Николов 

51 англ. език Ралица Иванова 

52 англ. език Атанаска Йорданова 

53 хран.по чужди езици Ивета Иванова  

54 английски език Евелина Танова 

55 английски език Калоян Начев 

56 английски език Георги Йорданов 

57 английски език Тодорка Каменарова 

58 музика и хранилище Албена Добрева 

физкултурен салон и съблекални – I ет. Дима Крос 

физкултурен салон – II ет. Татяна Пенчева  

Фитнес и съблекални мъже Енчо Василев 

Хранилище по ФВС и складово помещение Венета Велчева 
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Г) Председатели на предметни комисии по: 
 1. Български език и литература  Доротея Александрова 

 2. Английски език    Ивета Иванова 

 3. Немски език    Ася Кулева 
 4. Руски език    Ирина Андонова 

 5. Математика    Мирослава Костадинова 
 6. Информатика    Силвия Йорданова 

7. История и цивилизация   Калина Владова 

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

 10. Биология и здравно образование Снежана Пенева 
 11. Физика и астрономия   Даяна Йорданова 

 12. Химия и опазване на околната среда Светлана Генчева 
 13. Музика     Албена Добрева 

 14. Изобразително изкуство   Вяра Гунева 

 15. Физическо възпитание и спорт  Венета Велчева 
 

Д) Училищни комисии: 
1. За изготвяне седмичното разписание по ОЗП, ЗИП, СИП и др. извънкласни форми 

Председател:   Галина Бобева 

Членове:   Снежана Тодорова 
    Диляна Ангелова 

2. За стипендиите 
Председател:   Тихомир Миков 

  Членове:   Елена Милева 
Росен Чапаров 

Нели Тихомирова 

Иван Зартов 
 3. За борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

Председател:   Галина Бобева 
Членове:   Миглена Дамянова 

    Ивета Иванова 

 4. По предложенията за награждаване на ученици 
Учителите - членове на Училищното настоятелство 

Даниела Цветанова 
Миглена Дамянова 

Георги Йорданов 

Сюзан Феимова 
5. По даренията за 2018 г. 

Председател:   Галина Бобева 
Членове:   Евелина Минчева 

Мариана Коева 
6. По безопасност на движението 

Председател:   Тихомир Миков 

Членове:   Енчо Василев 
    Иван Зартов 

7. КУТ 
Председател:   Тихомир Миков 

Членове:   Галина Бобева 

    Диана Йорданова 
    Валентин Билчев 

    Георги Йорданов 
8. По записване на приетите в VIII клас ученици, съгласно Наредбата за прием – определя 

се от директора. 
9. Училищен щаб за защита при бедствия 

Председател:   Митко Кунчев 

    Галина Бобева 
    Тихомир Миков 

Секретар:   Йорданка Тонева  
Членове:   Галина Върбанова 

    Бисер Станиславов 

    Енчо Василева  
Венета Велчева 

Татяна Пенчева 
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Дима Крос 
Светла Попова 

 

Е) Отговорници по дейности, определени със заповед на директора: 
  1. Летописна книга  Антония Киранова 

  2. Годишник на МГ   
За предоставяне на материали: Всички учители чрез председателите на ПК  

  За редактиране:   Вероника Върбанова 

  Технически изпълнител: Тодорка Иванова 
 3. Протоколна книга  Доротея Александрова 

 4. За web-сайта на гимназията Силвия Йорданова 
 5. Снимане на изяви   Диана Йорданова и Донка Симеонова 

 
 Ж) Други дейности 

 1. Литературен сборник с илюстрации - Румен Горанов, Вяра Гунева, Снежана Тодорова 

  2. Ученически съвет   Миглена Дамянова 
 3. Училищен вестник  Доротея Александрова 

 4. Училищна радиоуредба  Албена Добрева 
 5. Театрална трупа «Магим» Ася Кулева 

 

З) Клубове: 
 Клуб „Роботика” – ръководител Донка Симеонова; 

 Клуб „Предприемачество” – ръководител Нели Тихомирова; 

 Клуб „Дронове” – ръководител Силвия Йорданова; 

 Клуб „Финансова грамотност” - ръководител Снежана Тодорова; 

 Клуб „Спортно ориентиране” - ръководител Тодорка Каменарова; 

 Клуб „Друзя Росии” - ръководител Ирина Андонова; 

 Клуб „Дебати” – ръководител Цветалинка Дишкова; 

 Клуб „Журналистика” – ръководител Доротея Александрова 

 Плановете и съставът на клубовете са отразени в Приложение № 9. 
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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 2017/2018 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 СИП ЗП ЧК ЗП ЗП  

8 СИП 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове 

СИП 

Модул 1, 
 занятия на 

клубове 

 

9  - 

СИП  

   Педгогически 
съвет  

от 16:30 ч. 

   

      

   
Родителска среща 

от 18:00 ч. 

   

      

       

 
 
Забележки:      

 

1. Групите по Модул 1 са групи от 6 до 15 ученици, чийто занятия се финансират от Национална програма „С грижа към всяко 
дете”, 
Модул 1  - "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
ПМГ"Баба Тонка" - гр. Русе 

2017/2018 г. 
 

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 2017 г.- Януари 2018 г. 
Отг. В.Велчева 

3. Турнир по тенис на маса: 
Срок: Декември 2017 г.- Януари 2018 г. 

Отг. Д. Крос 

4. Пролетно надиграване 
Срок: Май 2018 г. 

Отг. Преподавателите по ФВС 
5. Ден на спорта в училище 

Срок: Май 2018 г. 
Отг. Преподавателите по ФВС 

 

II. Участие във всички етапи на Ученически игри 2017/2018 год. 

1. Волейбол: 

Срок: Декември 2017 г. – Май 2018 г. 
Отг. В.Велчева 

2. Баскетбол: 
Срок: Ноември 2017 г. – Май 2018 г. 

Отг. Т. Пенчева      

3. Тенис на маса: 
Срок: Февруари - Май 2018 г. 

Отг.  Д. Крос        
4. Футбол: 

Срок: Март - Април 2018 г. 

Отг. Е. Василев 
5. Бадминтон: 

Срок: Март 2018 г. 
Отг. Т. Пенчева 

6. Шахмат: 
Срок: Февруари – Май 2018 г. 

Отг. В.Велчева 

7. Лека атлетика: 
Срок: Април – Май 2018 г. 

Отг. Е. Василев 
 

III. Участие в Кросове и турнири организирани от МОН, Община Русе и спортните клубове 
      Срок: Постоянен 

Отг. Преподавателите по ФВС 
 

Приоритетни спортове: 

Лека атлетика: Отг. Е. Василев 
Волейбол: Отг. В. Велчева 

Баскетбол: Отг. Т. Пенчева 
Тенис на маса: Отг. Д. Крос  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН - ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

на Математическа гимназия „Баба Тонка” 
 

 

септември 
1. Обсъждане и приемане на седмичното разписание и групите за ЗИП и СИП. 

2. Обсъждане и приемане на годишния план на МГ. 
3. Приемане на план за откриване на учебната година. 

4. Информация за приема в V и VIII клас. 
5. Инструктаж по охрана на труда и превантивни мерки за опазване здравето и живота на 

учениците. 

6. Приемане на Правилник за устройството и дейността на гимназията. 
7. Приемане на Стратегия за развитието на училището. 

8. Приемане на Спортния календар на гимназията. 
9. Приемане План за квалификационната дейност. 

 

октомври 
1. Утвърждаване списъка на учениците, получаващи стипендии. 

2. Обсъждане и приемане текста за летописната книга. 
3. Информация за реализацията на учениците от VII и XII клас. 

4. Приемане на План за здравното възпитание на учениците. 
5. Запознаване с нормативните документи за средното образование и ДЗИ в XII клас. 

6. Анализ на резултатите от входното ниво по учебни предмети. 

 
 

ноември 
1. Информация за здравословното състояние на учениците и дейността на здравния кабинет. 

 

 
 

януари 
1. План-прием и съответни училищни учебни планове за 2018/2018 година. 

 

 
февруари 

1. Приключване на I-ви учебен срок. 
2. Отчитане резултатите от УВР през първия учебен срок.  

3. Отчет на контролната дейност за първия учебен срок. 
4. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. 

5. Актуализиране списъка на учениците, получаващи стипендии. 

6. Организация по подаването на заявления за допускане до ДЗИ. 
7. Информация за подготовката на патронния празник. 

  
март 

1. Предложения за награди, връчвани на патронния празник. 

 
 

април 
1. Предложения за награждаване на учители по повод 24 май – награди „Русе” и „Неофит 

Рилски”. 
 

 

 
май 

1. Утвърждаване на приема след IV клас. 
2. Завършване на учениците от XII клас. 

3. Приемане план за честването на 24 май и изпращането на абитуриентите. Избор на 

знаменосец. 
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юни 

1. Приключване на учебната година. 

2. Избор на първенец на випуска, предложение за награждаване на зрелостници. 
3. Извънкласната работа в МГ „Баба Тонка” – успехи, проблеми, перспективи. 

 
 

юли 

1. Отчитане резултатите от работата на ПК. 
2. Отчет на контролната дейност за учебната 2017/2018 година. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ СПОРЕД КАЛЕНДАРА НА ЮНЕСКО 
 

   
 

Септември 

21 Международен ден на мира 
26 

29 
29 

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.  

 


