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Отчет  

за работата на ПК по БЕЛ  

за учебната 2018/2019 година 
 

Доротея Александрова  

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

Учебна дейност: 

Организацията на работния процес е по системата за критическо 

мислене чрез четене и писане. 

1.  Видео драматизации на епизоди от книгата „Бай Ганьо“ на А. 

Константинов. 

2.  Драматизации по „Чичовци“ на Иван Вазов. 

3.  Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ: 

-  Йоанна Стефанова, XI д клас – I място 

-  Валерия Димитрова, XI д клас – II място 

-  Лилия Златева, XI г клас – II място 

-  София Руменова, XI д клас – II място 

-  Теодор Недев, XI д клас – III място 

Извънкласна дейност 

1.  Конкурс за поезия „Пробуждане“ – Ана-Мария Богданова, XI а – I 

място. 

2.  Национален конкурс „Вода за всички“ – Хараламби Янков, XI г – 

специална награда. 

3.  Конкурс „Стих и щрих“, Ивона Бонева, XI в – специална награда. 

4.  150 години от създаването на периодичната система – Гергана 

Джикова, XI д – I място. 

Ралица Витанова, XI д – III място; Ирена Черкезова, XI д – 

поощрителна награда. 

5.  Национален конкурс „Елиас Канети“, „Да се качваш и да слизаш 

от времето“ пощрителна награда – Анна Дечева, XI б. 

6.  Национален конкурс „Любовта и свободата“ – Анна Дечева – I 

място. 

7.  Национален конкурс „Растението, без което не мога“ – Димитър 

Попов, 6. клас – III място. 

8.  Организиране и провеждане на трите кръга на Националното 

състезание „Стъпала на знанието“. 

9.  Национално състезание „Стъпала на знанието“ – Никола Петров, 

VI клас – I място. 

10.  Редактиране на текстове за литературния сборник на гимназията. 

11.  Участие с три доклада и една сценична интерпретация на 

литературната конференция. 

12.  Подготовка на петима ученици за участие в лингвистичния 

семинар в СУ „Св. Климент Охридски“. 

13.  Подготовка и провеждане на Общинския кръг на олимпиадата по 

БЕЛ. 
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14.  Организиране на четене на любима книга в 6. клас за седмицата 

на четенето. 

15.  Подготовка и издаване на вестник „Свободен час“. 

 

Квалификация 

1. Придобито III ПКС 

2. Вътрешноучилищна квалификация. 

 

 

Румен Горанов 

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

Учебна дейност: 

1. Обучение на ученици по нац. програма „Ученически олимпиади и 

състезания“ – открити уроци – 3: 

  03.2019 г. – „Йовков и войната“ , ХІІ клас, представяне на 

презентации и обсъждане с Иван Зартов; 

  03.2019 г. – „Българката през Възраждането“ , VІІ клас, с участието 

на Соня Русева; 

  24.06.2019 г. – изнесени уроци (3) в музея на градския бит и 

култура, посветени на българската литература.  

2. Участие в оценяването на олимпиадата по БЕЛ на училищния и 

областния кръг. 

3. Заключително състезание за участниците в групата по СИП /(ХІІ) 

– 23 април, на тема: „Заядливи въпроси по български език и литература“.  

4. Организиране и проверка на пробна матура за ХІІ клас. 

5. В олимпиадата по БЕЛ (общинско ниво) се състезаваха 25 ученици 

от VІІ и ХІІ клас. На областно ниво призови места заеха Светлана Вълчева 

и Пресиана Димитрова – ХІІ клас. На областния кръг отлично се 

представиха Галатея, Ива, Николета – VІІ клас. 

6. За националния кръг на състезанието „Стъпала на знанието”  бяха 

класирани петима ученици от VІІ клас и 6 – от ХІІ клас. Няколко деца на 

националния кръг от VІІ и ХІІ клас получиха максимален брой точки. 

Извънкласна дейност: 

1.  Слово за Патронния празник (VІІ клас – март 2019 г.) 

2.  Сценарий, тържество и слово за 24 май (2019 г.) 

3.  Сценарий, слово на първенец на випуска, тържество за връчване 

на дипломите на випуск 2019 и др. 

4.  Организиране на среща с разказвача Атанас Петров. 

5.  Представяне на книгата на Сава Василев „Разказвачът“(9.04.’19 

г.); срещи с проф.Радослав Радев (октомври), с проф. Иван Станков и 

проф. Анчо Калоянов, с Илия Троянов и др.  

6.  Отбелязване на 60 г. от смъртта на русенския писател Змей 

Горянин (8.11.2019 г.) 

7.  Организиране на щафетно четене (VІІ клас) във връзка с проект на 

РУ „Ангел Кънчев“   
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8.  В нац. конкурс „Пробуждане“  – І място на Пламена от ХІІ в.  

9.  С доклади на литературната конференция на МГ – трима ученици 

(от ХІІ клас). Александър и Велина от ХІІ б представиха етюд по комедия 

на Ст. Л. Костов.  

10.  В VІІ клас (януари) бе проведен конкурс за писане на хайку. 

11.  Участие с презентация на ученици от ХІІ а на конференцията в 

София. 

12.  Редактиране на ученически проекти. 

13.  Участие с ученици от VІІ клас в Националната седмица на 

четенето (22 – 26.10.2018 г.). 

14.  Участие в подготовката, отпечатването, разпространението на 

гимназиалния литературен сборник. 

15.  Продължи работата по проекта „Литературната история на гр. 

Русе“  към катедра БЕЛИ на РУ „А. Кънчев“  – Русе.  

16.  Участие в научен семинар, посветен на 140 г. от раждането на М. 

Арнаудов в РУ „Ангел Кънчев“  и представяне на Х том от 

международната конференция, където е публикуван мой доклад . 

17.  Получих специалната награда на международната фондация „Св. 

св. Кирил и Методий“ , 18 май 2019 г.  

 

Квалификация 

1. 25.01.2019 г. – „Моето първо работно място“ – за професионалната 

ориентация на учениците. 

2. 2.04.2019 г. – „Съвременните заплахи за трафик на хора...“  

3. 13.06.2019 г. – „Психоактивни вещества – употреба и 

въздействие“.  

4. 10.12.2019 г. – „Оценяване по БЕЛ за VІІ клас в електронна среда“. 

5. Вътрешноучилищна квалификация. 

 

Антония Киранова 

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

Учебна дейност 
1. Олимпиада по БЕЛ – 16.12.2018 г. 

- явили се от ІХ клас: 19 

- класирали се за ІІ кръг: 17 

- явили се от V клас: 6 

- класирали се за ІІ кръг: 5 

Резултати от Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ: 

- Анна Георгиева, IX г клас – 70 точки – I място 

- Траяна Боянова, IX д клас – 66 точки – III място 

- Преслав Тошев, V а клас – 27.5 точки – II място 

Извънкласна дейност 

1. „Най-българският час“ – мероприятието е проведено в зала 

„Европа“ на Доходното здание с учениците от ІХ и V клас – 05.11.2018 

година.  

2. „Стъпала на знанието“ – І кръг; 09.11.2018 година: 
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- явили се от ІХ клас: 12 

- класирали се за ІІ кръг: 10 

- класирали се за финален /национален кръг/: 8 

- финалисти с максимален брой точки: 7 

3. Среща разговор с актрисата Бойка Велкова в рамките на фестивала 

„Любов и вино“. В срещата участват 90 ученици от ІХ клас. 

4. Сценарий и реализация на „Сурвакарчета“ – V клас. 

5. Лингвистичен семинар: 

- обучение: 30 ученици от ІХ клас; 

- представили проекти в София: 22 ученици. 

6. Сценарий за патронния празник  

7. Реализация на сценария за патронния празник съвместно с Диляна 

Ангелова, учениците от клуб „Художествено слово“ и „Фолклорна 

плетеница“ 

8. Сценарий за литературната конференция, водещи. 

9. Съдействие при подготовката на учениците за литературната 

конференция: 

- 4 – ма докладчици от ІХ клас; 

- 3 сценични интерпретации на текстове. 

10. Участие в благотворителната инициатива на ЮНЕСКО – 

БЪЛГАРИЯ „С добро по Великден“ с група ученици от ІХ клас. 

11. Реализация на театралната миниатюра „ЛАЗАР Е!“ съвместно с 

Диляна Ангелова и учениците от клуб „Художествено слово“ и 

„Фолклорна плетеница“ по сценарий на Цветелина Георгиева. 

12. Редактиране на текстове за литературния сборник на гимназията. 

13. Редактиране на текстовете за годишника на гимназията. 

14. Летописна книга. 

 

Квалификация 
1. Вътрешноучилищна квалификация. 

 

Цветелина Георгиева 

Система за работа в ПК по направления, както следва:  

Учебна дейност 

 Интегрирани уроци: 

1. „Магията на водата“ – със Снежана Пенева, заснет репортаж от 

БНТ 2 и излъчен в предаването „Знание.бг“ 

2. „Традициите по Сирница и Масленица“ – с Ирина Андонова. 

Олимпиада по БЕЛ – общински кръг 27; класирани за областен – 6, 

представили се с над 70 точки – 3. 

Извънкласна дейност 

1. Консултиране на 6 доклада на ученици от Х а и Х б клас за участие 

в Лингвистичен езиков семинар в София, придружаване на учениците за 

участие в семинара в СУ. 

2. Организиране на тридневен семинар „Българска възрожденска 

литературна история“ с ученици от Х а клас, Боженци – Трявна. 



 - 5 - 

3. Редактиране на творби на петима ученици от десетите класове за 

участие в Литературен сборник – 2019 г. 

4. Участие на шестима ученици от десетите класове в националното 

състезание „Стъпала на знанието“, две ученички от Х б клас достигнаха до 

финалния кръг. 

5. Консултиране на двама ученици за изготвяне на доклади за 

ежегодната литературна конференция. 

6. Сценарий и организиране на Коледен концерт – 2018 г. 

7. Написване на кратък сценарий „Лазар е“ за участие на ученици в 

състезание за атрактивно представяне на традиционни обреди и ритуали 

Квалификации 

1. Ръководител на пътуващ семинар за учители от МГ „Баба Тонка“ в 

Малко Търново; 

2. Институт за човешки ресурси – „Работа със задължителната 

документация по Наредбата за приобщаващото образование“; 

3. СНЦ „Еквилибриум“ – „Създаване на подкрепяща среда за 

обучение на деца, която насърчава развитие и автономност. Обучителни 

практики, подходящи за съответната възраст“; 

4. Обучение РААБЕ България ЕООД – „Проектно базирано обучение 

по български език и литература“; 

5. Участие в тридневен групов семинар във Велико Търново – 

„Създаване на позитивна среда – управление на конфликтите и агресията в 

учебното заведение“. 

Вътрешноучилищна квалификация. 

 

Цветелина Цветанова 

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

Учебна дейност 

1.  Успешни ученици на Областна олимпиада по БЕЛ: 

-  Първо място: Ева Тодорова, X д 

-  Първо място: Йоланда Дамянова, VIII г 

-  Второ място: Цветелина Милкова, VIII г 

-  Трето място: Яница Иванова, VIII в 

-  Четвърто място: Мартин Стефанов, VIII а 

2.  Работа по проекти в час по литература – театрално представяне на 

митологични и библейски сюжети. 

Извънкласна дейност 

1.  Национално състезание „Стъпала на знанието“ 

Финално класиране – Отличен: 

Велина Коева, VIII г 

Мелиса Замфирова, X д 

2.  Научна конференция на МГ „Баба Тонка“: 

Ивона Николаева, Надежда Симеонова, Яница Иванова, Цветелина 

Милкова – VIII клас 

-  Подготовка и осъществяване на едногодишен проект със СУ „Кл. 

Охридски“, проведен в две фази – първа, в МГ „Баба Тонка“, втора, в СУ. 
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Обхванати 72 ученици от 8-12 клас. Редактиране на докладите на 30 

осмокласници. 

-  Участие в конференция на „Каритас“ с 10 ученици от VIII клас по 

проблемите на хейтърството в социалните мрежи. 

-  Рецензиране на текстове за училищния сборник 

3. Участие в седмицата на четенето. 

 

Квалификация 

1.  Пред защита на дисертационен труд на тема: 

„Лингвокултурологични маркери на националната идентичност в езика на 

млади българи зад граница“. 

2.  Вътрешноучилищна квалификация. 

 

 

Доротея Александрова - председател на ПК по Български език и 

литература 


