
Отчет  

за работата на ПК по БЕЛ за 2019/2020 учебна година 

 

Доротея Александрова  

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

 

Учебна дейност 

1.Система от уроци по програмата „Формиране на критическо мислене чрез четене и писане” 

–7. и 12. клас. 

2 .Архив от мултимедийни презентации по български език и литература за 7. клас и 12. клас. 

3.Отлично и много добро представяне на осем ученици от 12. кл. на Областния кръг на 

олимпиадата по български език и литература. 

4. Отлично и много добро представяне на 13 ученици от 7. кл. на Областния кръг на 

олимпиадата по български език и литература.Първо място за Тея Чобанова. 

5. Открит урок по литература съвместно с В. Гунева – „Предметният свят в изкуството“ – 

интегративен урок. 

6. Драматизации по класове и по групи на тема „Стихията на любовта“ – по стихове на Е. 

Багряна. 

7. Организиране и провеждане на състезанието „Стъпала на знанието“ – 3 кръга. 

8. Пробна матура онлайн за 12.клас. 

Пробно НВО онлайн за 7. клас. 

Извънкласна дейност 

1. Откриване на учебната 2019/2020 година на 16.09.2020. 

2. Голяма благотворителна кампания за град Русе – „Направи добро на непознат“. Ученици 

от 12. клас участваха в различни дейности, като помогнаха за дигитализацията на документи в 

Държавен архив, в Държавна опера, дариха кръв, помогнаха на онкоболни с арттерапия, 

помогнаха и в Съюза на слепите, бяха и Приюта за бездомни животни. 

3. Тържествено дипломиране на випуск 2020. 

4.Редактиране на текстове за литературния сборник на гимназията. 

5. Подготовка и провеждане на Общинския кръг на олимпиадата по БЕЛ 

6. Организиране на четене на любима книга в 7.клас за седмицата на четенето. 

7. Подготовка и издаване на вестник „Свободен час“ 

 

Квалификация 

1. Психологически аспекти на работа с ученици със СОП. 

2. Създаване на ученически картон в електронен вид. 

3. Работа с One Note  и Assignment. Първа част. 

4. Работа с One Note  и Assignment. Втора част. 

5. Създаване на тестове с Forms. 

6. Създаване на учителско портфолио. 

7. Работа с бележници на учениците в One Note  и TEAMS. 



8. Работа в средата TEAMS. 

 

Румен Горанов 

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

Учебна дейност: 

1. Oбучение по БЕЛ на Vа, Vб; VІІІа, VІІІб, VІІІв, VІІІг. 

2. Kонкурс за публична реч с учениците от VІІІклас /май-юни/. 

3. Състезание по БЕЛ с V клас /март/. 

4. 2 открити урока  

5. Валидиране на е-тестове за V и VІІІ клас /за бърза провека и оценяване в рамките на учебния 

час/ в кореспонденция с проф. Радослав Радев, преподавател във ВТУ”Св. св. Кирил и Методий” 

/април/; 

 

Извънкласна дейност: 

1. Участие на ученици от V и VІІІ клас в областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, постигнали 

добри резултати; 

2. Отлични резултати на І кръг от състезанието „Стъпала на знанието” /15 участници от V и VІІІ 

клас/; 

3. Участие на V клас в инициативата на БАН за провеждането на диктовка, посветена на делото 

на Кирил и Методий /май/;  

4. Участие на ученици в национални литературни конкурси; 

5. Уровеждане на конкурс с V клас за написване на приказка; 

6. Създаване на клип за представяне на гимназията /припомняне на текстове от житието на св. 

Кирил - май/ от VІІІа клас; 

7.Среща на ученици от VІІІ клас с проф. Анчо Калоянов по повод на фолклорното и 

литературното ни наследство; 

8. Стбелязване на седмицата на четенето с V клас; 

9. Среща с проф. Добрин Добрев по проблемите на българската литература /VІІІ клас, ноември/; 

10. Слово на Гергана от VІІІа клас за откриването на учебната година; 

11. Поредица от срещи с поети и писатели: проф. Иван Станков, Ивинела Самуилова, Пейчо 

Кънев, Дойчин Дойков и др.; 

12. Коледуване с учениците от Vа и Vб в училище; 

13. Съставяне, редакция, печат и разпространение на литературния сборник на гимназията за 

2020г. 

14. Мое участие в международната конференция, посветена на М. Арнаудов, организирана от 

РУ, с доклад: „Великото изпитание на духа” – 11-12. 10.2019г. 

15. Написване на статия за фейлетоните на Станислав Стратиев по повод издаване на книга от 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, посветена на проф. Радослав Радев. 

16. Редактиране на книги: стихосбирка и сб. с разкази – „От отчаяние към надежда”, Деница 

Александрова, „Монолог”, Деян Нецов. 

 

 

 



Квалификация 

1. Участие в поредица от обучения за е-платформи, свързани с Офис 365. 

2. Психологически аспекти на работа с ученици със СОП. 

3. Създаване на ученически картон в електронен вид. 

4. Работа с One Note  и Assignment. Първа част. 

5. 4. Работа с One Note  и Assignment. Втора част. 

6. Създаване на тестове с Forms. 

7. Създаване на учителско портфолио. 

8. Работа с бележници на учениците в One Note  и TEAMS. 

9. Работа в средата TEAMS. 

 

 

Антония Киранова 

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

 

Учебна дейност 

Стъпала на знанието” 

- брой явили се ученици: 4 от VІ клас, 19 ученици от Х клас; 

- Успешно преминали І кръг, резултати:  

- 3 от VІ клас: Александра Иванова и Преслав Тошев, VІ а – 50 точки; 

- Калина Трифонова, VІ а – 47 точки; 

- 17 ученици от Х клас са с максимален резултат – 50 точки; 

- всички явили се ученици продължават участието си във втори кръг; 

- Успешно преминали ІІ кръг: 3 ученици от VІ а клас; 

- 19 ученици от Х клас; 

- брой явили се на ІІ кръг: 9 ученици от Х клас; 

- Класирани за национален кръг: 7 ученици 

- националният кръг не е проведен. 

2. Общински кръг на олимпиадата по БЕЛ: 

- брой ученици: 5 ученици от VІ клас и 15 ученици от Х клас; 

- резултати: 

3. Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ: 

- брой ученици: 8 ученици от Х клас, 3 ученици от VІ клас 

- резултати: Десислава Георгиева Ганчева, 10. а – 70 точки – най-висок резултат в областта; 

Слав Монев, 10. Б и Симона Заркова, 10. Д  -   62 точки – трети резултат в областта; 

- Александра Иванова от VІ а клас - 27 точки, втори резултат в областта, и Преслав Тошев от 

VІ а клас – 26,5 точки, трети резултат в областта. 

ІІ. Пробни изпити по БЕЛ: 

- декември 2019 – проведена в присъствена форма 

- всички ученици от випуск Х клас 

- май 2020 – проведена онлайн 

- всички ученици от випуск Х клас 

 



Извънкласна дейност 

1. Сценарий за юбилейния патронен празник на МГ „Баба Тонка” 

2. Редактиране на текстове за литературната конференция 

3. Публикации 

4. Две статии в Годишника на ШУ „Епископ К.Преславски”:  „Похвално слово за 

шипката, лайката и белите рози” и „Тишината – протест, прозрение и преображение  в 

разказите  на Йордан Йовков” ; превод на английски език: Калоян Начев 

5. Летописна книга 

Квалификации 

1. Обучение в Офис 365. 

2.Обучение в Teams. 

3. Обучение „Успешна подготовка за НВО по БЕЛ в 7. и 12. клас”. 

4. Разработена дипломна работа за І ПКС на тема: „Говорът и мълчанието на Йовковите 

мъже”. 

5. Психологически аспекти на работа с ученици със СОП. 

6. Създаване на ученически картон в електронен вид. 

7. Работа с One Note  и Assignment. Първа част. 

8. Работа с One Note  и Assignment. Втора част. 

9. Създаване на тестове с Forms. 

10. Създаване на учителско портфолио. 

11. Работа с бележници на учениците в One Note  и TEAMS. 

12. Работа в средата TEAMS. 

 

Цветелина Георгиева 

Система за работа в ПК по направления, както следва:  

 Систематизиране на информацията за всички литературни конкурси и техния 

регламент. 

Учебна дейност 

  1. „Под игото“ – романът на всички българи“, състезание с учениците от 11. б клас по 

повод 170-годишнината от рождението на Иван Вазов 

2. „За Вазов с любов“ – остроумен урок с учениците от 11. а клас по повод 170-

годишнината от рождението на Иван Вазов 

3. Проектно базирано обучение: „Млади“ и „стари“ в българската литература от началото 

на ХХ век“, „Славейков – литературни маршрути“, „Оръжията на Алеко в моралната 

битка на времето“ /по време на дистанционното обучение/. 

 

Извънкласна дейност 

1. Консултиране на 4 доклада на ученици от ХI а и ХI б клас за участие в Арнаудови 

четения 2020 „Пътят на познанието“ ; докладът „Не се страхувайте от Хелоуин!“ бе 

отличен със специалното отличие в категория „Фолклор“. 

2. Редактиране на творби на четирима ученици от ХI а и ХI б клас за участие в 

Литературен сборник – 2020 г. 



3. Консултиране на трима ученици за изготвяне на доклади за ежегодната литературна 

конференция, върху теми от творчеството на Иван Вазов по повод 170-годишнината от 

рождението му. Докладите бяха изпратени за участие в националния конкурс „Вазовата 

България“, организиран от къщата музей на поета в Сопот. 

4. Участие на 6 ученици от ХI а и ХI б клас в общински кръг на олимпиадата по български 

език и литература, двама класирани за областния кръг, на който получиха много добри 

оценки. 

5. Организиране на среща на учениците от 5. а и б клас с автора на приказки Мирослав 

Петров от Фондация „Въздигане“. 

6. Организиране на среща за учениците от ХI а и ХI б с арх. Орлин Неделчев, преводач на 

комикса на „Под игото“ /съвместно с Цв. Цветанова/. 

 

Квалификации 

1. Обучение, организирано от РУО - Русе 

2. Психологически аспекти на работа с ученици със СОП. 

3. Създаване на ученически картон в електронен вид. 

4. Работа с One Note  и Assignment. Първа част. 

5. Работа с One Note  и Assignment. Втора част. 

6. Създаване на тестове с Forms. 

7. Създаване на учителско портфолио. 

8. Работа с бележници на учениците в One Note  и TEAMS. 

9. Работа в средата TEAMS. 

 

 

Цветелина Цветанова 

Система за работа в ПК по направления, както следва: 

Учебна дейност 

1. Участия на ученици от 9.и 11. клас в литературния сборник на Гимназията. 

2. Участие на ученици  от 9.клас в Общински кръг на олимпиадата по БЕЛ. 

3. Подготовка и проверка на общинския кръг на олимпиадата. 

4. Подготовка на ученици за научната конференция на училището и за II семинар със 

СУ (не се състоя) 

Извънкласна дейност 

 1.Организиране на среща с Нели Пигулева – журналист, поет и преводач за представяне 

на трилогията на арменската писателка Мариам Петросян – 9. а,б,в класове. 

2. Участие на 9. и 11. клас в срещата с Орлин Неделчев за комикса „Под игото“, 

организирана от Цветелина Георгиева. 

3. Посещение на театрални постановки с 9.а и 9. г клас – 2 пъти през първия срок. 

4. Подготовка и реализация на Коледен благотворителен концерт на Гимназията 

„Търси се Снежанка“. 



Квалификация 

1. Посещение на открит интегративен урок на Д. Александрова и Вяра Гунева 

„Предметният свят в изкуството“. 

2. Психологически аспекти на работа с ученици със СОП. 

3. Създаване на ученически картон в електронен вид. 

4. Работа с One Note  и Assignment. Първа част. 

5. 4. Работа с One Note  и Assignment. Втора част. 

6. Създаване на тестове с Forms. 

7. Създаване на учителско портфолио. 

8. Работа с бележници на учениците в One Note  и TEAMS. 

9. Работа в средата TEAMS. 

 

 

 


