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Отчет 

на ПК по английски език 

за учебната 2018/2019 година 
 

I. Система за работа в ПК по направления: 

1.  Ралица Иванова – председател, обобщаване резултатите от 

олимпиади, външно оценяване и ДЗИ 

2.  Ивета Иванова – секретар протоколчик 

3.  Николай Николов – отговорник за ЮНЕСКО  

4.  Евелина Танова – закупуване на награди за състезания 

5.  Калоян Начев – връзки с обществеността 

6.  Атанаска Йорданова – картотекиране на материалите от 

олимпиади, класни работи, НВО и ДЗИ 

7.  Тодорка Каменарова (Красимира Иванова) – междупредметни 

връзки 

8.  Георги Йорданов – поддържане на информационно табло по 

чужди езици 

 

II. Учебна-образователна дейност 

(открити уроци и междупредметни връзки) 

 

На 8.11.2018 г. се проведе интегриран урок по английски език и 

информационни технологии в ОУ „Никола Обретенов“  в помощ на децата 

от 2-4 клас с логопедични проблеми. Дванадесетокласници от МГ „Баба 

Тонка“ включиха иновациите в обучението по английски език. Те 

използваха познанията си по роботика, програмиране и английски език, за 

да помогнат на малките си приятели да преодолеят проблеми с 

артикулацията на звуковете. С помощта на куче робот те ги въвлякоха в 

учебния процес, помагаха им за произнасянето на думичките и заедно се 

забавляваха. В глобалната инициатива „НАЙ-ГОЛЕМИЯ УРОК В СВЕТА“ 

се включиха Д. Симеонова, С. Тодорова, Р. Иванова и Д. Тодоров - зам. 

директор и преподавател по информационни технологии в ОУ „Н. 

Обретенов“ 

 

III.  Резултати  

от участие в състезания, олимпиади, конкурси,НВО и ДЗИ. 

 

  Национално състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език: 

1.  Общински кръг – 17.10.2018 г., МГ„Баба Тонка“ – 9 участници; 

2.  Областен кръг – 20.10.2018 г., ОУ “ Отец Паисий“: 

 

1.  Първа възрастова група (VI– VIII клас) Ивона Миленова 

Николаева – VIII в клас 
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2.  Втора възрастова група (IX – XI клас) Билчо Юлианов Миланов 

– XI г клас.  

  Многоезично състезание – 20.10.2018 г., един участник. 

  Олимпиада по английски език – 12.01.2019 г., МГ„Баба Тонка“: 

1.  Общински кръг – 86 участници; 41 класирани. 

2.  Областен кръг – 09.02.2019 г., АГ „Гео Милев“ , Русе 

Резултати: 

I група, VIII клас – 12 участници в областния кръг: 

1.  Константин Ивов Георгиев, VIII а – първо място; 

2.  Александра Миткова Митева, VIII а– второ място; 

II група, IX клас – 10 участници в областния кръг: 

III група, X клас – 5 участницив областния кръг: 

1.  Мартин Куцаров, X а – първо място; 

2.  Гергана Генкова, X б – трето място; 

IV група, XI клас – 4 участници в областния кръг: 

1.  Едуард Саркисян, XI а – второ място;  

2.  Теодор Недев, XI а – трето място.  

 

3. Национален кръг – 23.03.2019 г, гр. Хасково: 

Константин Георгиев, VIII а клас – шесто място 

Мартин Куцаров, X а клас – четвърто място 

 

  Състезание по творческо писане на английски език – Creative 

Writing – 28.11.2018 г., МГ„Баба Тонка“: 

Областен кръг – 39 участници.  

Допуснати до Национален кръг: 

Йордан Петков – VIII a клас; 

Мартина Пенчева – VIII г клас; 

Николай Цанков – ХI a клас. 

Национален кръг – Йордан Петков – VIII a клас, първо място. 

 

  Състезание по правопис на английски език – Spelling Bee:  

1. Училищен кръг – 26.02.2019 г., МГ „Баба Тонка“ – 10 участници. 

Победители: Мария-Ния Хавиер Морено, VI a клас и Маламир 

Станчев, VII a клас. 

2. Регионален кръг – 23.03.2019 г. – гр. Разград:  

Маламир Станчев – VII a– трето място. 

 

  Международна олимпиада по английски език HIPPO: 

1. Предварителен кръг – 24.02.2019, МГ „Баба Тонка“ – 84 

участници; 

2. Полуфинал – 15 участници; 

3. Финал – 11 – 12.05.2019, Лидо ди Йезоло, Италия: 

Пресиана Димитрова, ХII г – второ място. 
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  Олимпиада, организирана от ФАРОС: 

Регионален кръг – 29.04.2019 г., МГ „Баба Тонка“ – 11 участници, от 

които шестима се класират за финалния кръг. 

Финален кръг: Константин Георгиев – VIII a клас, трето място; 

Дзиаци Ванг – VIII a клас, трето място.  

 

  Лингвистично кенгуру: 

1. Първи кръг – 18.03.2019 г., МГ „Баба Тонка“ – 36 участници. 

 

Класирани за национален кръг: 

Александра Иванова – V а клас; 

Борис Александров – VI а клас; 

Иван Маринов – VIII б клас; 

Мартин Куцаров – Х а клас; 

Едуард Саркисян – ХI а клас; 

Виктор Игнатов – ХII г клас. 

 

2. Национален кръг, проведен на 15.06.2019 г. в гр. София: 

Мартин Куцаров (X а) – първо място; 

Едуард Саркисян (XI а) – първо място; 

Иван Маринов (VIII б) – трето място.  

 

  Държавни зрелостни изпити по английски език 2019 г.  

  втори ДЗИ – 58 явили се ученици;  

Среден успех: Много добър – 5,27. 

 

IV. Извънкласни и извънучилищни дейности: 

 

Отбелязване на 26 септември – Европейски ден на езиците: изготвяне 

на табла, видеоуроци, събеседване. 

Отбелязване на месец на ЮНЕСКО  

В рамките на инициативата на ЮНЕСКО „Младите хора за 

съхраняване и популяризиране на местните културни ценности“, ученици 

от 8б клас, водени от класния си ръководител Н. Николов посетиха редица 

архитектурни и културни паметници в град Русе и региона и се запознаха с 

тяхната история и значимост. 

 

V. Научно-педагогическа и професионална квалификация на 

учителите: 

1.  Обучение на тема SmartClassroomAR /Създаване на упражнения с 

добавена реалност/ – 27 – 28.11.2018 г., Русе. Участваха: Н. Николов, И. 

Иванова, А. Йорданова, Р. Иванова. 

2.  Семинар на тема „Как да „извадим“ учебното съдържание от 

рамките на учебника“ – 12.05.2019 г., Лидо ди Йезоло. Участва Ралица 

Иванова. 
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3.  Изнесено обучение на тема „Създаване на позитивна среда – 

управление на конфликтите и агресията в учебното заведение“ – 28 – 

30.05.2019 г., В. Търново. 

Участваха: Р. Иванова, И. Иванова, А. Йорданова, Н. Николов. 

4.  Обучение, организирано от Pearson Longman, на тема: „Global 

Scale of English – Pearson Assessment“ – 25.06.2019 г., Русе. Участва: Е. 

Танова. 

5.  Участие в заключителния семинар за Фулбрайтови стипендианти 

– 6 – 9.06.2019 г., гр. Бургас. Участваха: Р. Иванова, А. Йорданова. 

6.  Обучение на тема „Психоактивни вещества – употреба и 

въздействие“ – 13.06.2019 г. Участва: Р. Иванова. 

7.  Участие на всички колеги във вътрешно-институционални 

квалификационни семинари на тема:  

 

 

История на английския език – част II 

The History of the English: Middle English – 27.10.’18 г. – 

4ч 

К. Начев 

Създаване на учебно съдържание в платформата за 

електронни уроци към сайта на гимназията - 03.04.’19 г. – 

3ч 

С. Йорданова 

Как да “извадим”  учебното съдържание от рамките на 

учебника – 28.05.’19 г.- 3ч  

Р. Иванова 

Работа с електронни образователни ресурси – 05.06.’19 г. 

– 3ч 

И. Иванова 

Запознаване с програма „Фулбрайт“ – 11.06.’19 г. – 3ч А. 

Йорданова 

 

 

 

Ралица Иванова – председател на ПК по Английски език 

 


