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Д О К Л А Д  З А  Д Е Й Н О С Т И Т Е  
 

в Математическата гимназия „Баба Тонка" 

за учебната 2015/2016 г. 

(152. учебна година), 
 

изготвен от Митко Христов Кунчев – директор 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Сто петдесет и втората учебна година беше открита тържествено на 15 

септември 2015 г. в 9.00 часа в двора на гимназията. Присъстваха всички 

ученици, учители и много родители. 

Учебният процес е организиран в дневна форма на обучение, на една 

смяна – сутрин от 08.00 до 14.30 ч. Учебните занятия се водят по седмично 

разписание, заверено от РЗИ  за първи и втори срок, на базата на кабинетна 

система. 

В началото на учебната година ръководството на гимназията заедно 

със съответните комисии от учители изготвиха и представиха в РИО – Русе 

необходимите документи: правилници, планове, графици и Списък образец 

№1.  

Всички учители, които имат групи за СИП, написаха програми за 

занятията, които бяха утвърдени от директора. За ЗИП бяха подготвени 

учебни програми, заверени от началника на РИО-Русе. 

За началото на учебната година документацията беше получена 

навреме. 

Броят на учениците в началото на учебната година в дневна форма на 

обучение беше 727, а в края – 724 (данните са съответно към 15.09.2015 г. 

и към 30.06.2016 г.). По решение на началника на РИО – Русе, приемът на 

ученици в VІІІ клас беше планиран и реализиран по 26 ученици в 5 

паралелки. Традиционно бяха записани и 26 ученици в пети клас. 
 

 

І. КАДРИ 

1.1. Анализ за осигуреността с учителски кадри 

В началото на учебната година бяха назначени нови учителки по 

математика – Диана Георгиева, на мястото на Лидия Рачева, която се 

пенсионира, и младши учител Йоана Тасева. 

На 15 септември педагогическият персонал включва само 

специалисти с висше образование, като всички имат образователно-

квалификационна степен магистър. Главните учители са 3, старшите – 40, 

учители – 4. Броят на учителите с професионално-квалификационна степен 

за последните пет учебни години е както следва: 
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Квалификация 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

С научна степен 1 1 1 1 1 1 

С   I ПКС 3 4 5 5 5 5 

С  II ПКС 14 11 10 10 12 12 

С III ПКС 1 3 3 3 2 2 

С IV ПКС 5 5 4 4 5 5 

С  V ПКС 9 10 11 11 9 9 

Общо 33 34 34 34 34 34 
 

През учебната година нова ПКС придобиха: Ася Иванова Кулева – І 

ПКС, Ивета Радославова Иванова – V ПКС, Атанаска Иванова Йорданова 

– V ПКС, Ралица Петрова Иванова - V ПКС и Росица Росенова Радоева – V 

ПКС. 

Средният трудов стаж на педагогическия персонал в края на учебната 

година е 23,5 години и заедно с квалификационната характеристика на 

колектива това е предпоставка за високо качество на образователно-

възпитателния процес. 

Големият процент учители с ПКС и продължителният трудов стаж 

водят до получаване на по-високи заплати от педагогическите 

специалисти. При условията на финансиране на училищата на брой 

ученици, без да се отчита съставът на колектива като образование, 

квалификация и стаж, бюджетът на гимназията изпитва силен натиск в 

посока средства за заплати. Това поражда проблеми при осигуряване на 

издръжката и ремонта на сградата.  

В различни квалификационни дейности са осъществени 133 участия 

на учители. Изнесени са 20 открити урока. 

 

1.2. Анализ на отсъствията на учителите и на невзетите часове по 

учебни предмети поради неосигурено заместване 

По различни причини (различни видове отпуск) по време на учебни 

занятия са регистрирани отсъствия на учители в общо 528 дни или 1688 

учебни часа (общият брой часове в една учебна година е около 34 000). 

Осигурено е заместване за 1585 часа – 94 % от часовете на отсъстващите 

учители. Значителен брой отсъствия е свързан с организиране участието на 

ученици в различни състезания в други градове на страната и за 

квалификация. 

Със заповеди на министъра на образованието от 26.10.2015 г.: 

22.03.2016 г. – патронен празник, 19.05.2016 г. и 25.05.2016 г. - бяха 

обявени за неучебни.  
 

Учебна 

година 

Общо дни  

с отсъствие  

на учители 

Общо часове 

с отсъствие на 

учители 

Часове с 

осигурено 

заместване 

Часове без 

заместване 

Процент 

часове без 

заместване 

2008/09 477 1906 1515 392 21 % 

2009/10 462 1609 1567 40 2.5 % 

2010/11 296 953 905 48 5 % 

2011/12 359 1153 1088 65 6% 
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2012/13 454 1484 1473 11 1% 

2013/14 545 2009 1963 46 2.2% 

2014/15 412 1538 1509 29 1.88% 

2015/16 528 1688 1585 103 6,1% 

 

1.3. Национални и международни отличия на учениците 
 

Проектът на екипа от ученици от XII клас: Александър Борисов, 

Петър Тодоров и Симеон Стефанов, беше класиран на второ място в 

страната преди Националния кръг на олимпиадата по гражданско 

образование и беше защитен на Националния кръг от Симеон Стефанов, 

XII.Б клас с второ най-добро есе-решаване на казус в страната и 

лауреатско звание по гражданско образовние /получава се от ученик в 

МГ за пръв път/. 

 

Димитър Валентинов Томов, X.А 

• Участник в международната олимпиада по астрономия 22.10.2015 г., 

гр. Казан, Русия; 

• Участник в международната олимпиада по експериментална физика 

31.10.2015 г., Македония; 

• Удостоен от кмета на град Русе с наградата „РУСЕ - 21 ВЕК“, 

01.11.2015 г.; 

• Първо място на състезанието по програмиране RUSE HACK 2.0, 

08.11.2015 г., РУ „Ангел Кънчев“; 

• Национално състезание „Турнир на младите физици“, второ място 

отборно, 6-7 февруари 2016, Благоевград; 

• Пролетно състезание по физика – първа награда, март 2016; 

• Европейска научна олимпиада – май, 2016, Естония, бронзов медал; 

• Национална олимпиада по физика, подборен кръг, юни 2016; 

• Международен турнир на младите физици, юни 2016, Русия. 
 

Дона-Мария Радославова Иванова, XI.А 

• ІІІ награда на Есенното национално състезание по физика, Плевен, 

06 - 08. 11.2015 г.; 

• Почетна грамота на Американското математическо общество (AMS) 

на най-големият международен конкурс за ученически научни 

разработки Intel ISEF, 08-13.05.2016 г., Финикс, Аризона, САЩ; 

• Участвала в конференцията „Моята мечта за България“ в Брюксел, 

31.05-01.06.2016 г.; 

• Един от двамата български участници на 6-седмичната 

изследователска школа RSI през юли-август 2016 в Масачузетския 

технологичен институт /MIT/, САЩ; 

• Грамота на Президента на република България „Джон Атанасов – 

първи стъпки в компютърните науки”, за постигнали високи 

резултати с авторските си проекти в национални и международни 

научни конкурси и фестивали през 2016 г. 
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Петър Ивелинов Няголов, IX.А 

• първо място на Националния пролетен турнир по информатика, юни 

2016 г.; 

• участник в Националния кръг на олимпиадата по информатика, май 

2016 г.; 

• сребърен медал от ІХ Балканска олимпиада  по информатика /Junior/, 

Македония, 14-19.09.2015 г. 
 

Селин Ашкънова Шемсиева, IX.Д 

• първо място на Международния кръг на конкурса „Математика и 

проектиране“, в направление „Използване на математически методи 

за решаване на професионално-ориентирани задачи“, май 2016 г., 

Москва; 

• първо място на Международния кръг на конкурса „Математика и 

проектиране“, в направление „История на математиката“, май 2016 

г., Москва; 

• трето място на Националния конкурс „Млади изобретатели“, 

организиран от фондация Миню Балкански, юни 2016 г.; 

• участник в Националния кръг на олимпиадата по ИТ, май 2016 г. 
 

Пресиана Ивайлова Маринова, XI.А 

•  Отлично представяне на сесия на Ученическия институт към БАН, 

24.10.2015 г.; 

• Европейско кенгуру – 22.03.2016 г. – първо място; 

• Ученическа секция на 45. Пролетна конференция на СМБ – отлично 

представяне с проект „Наличие на нулеви суми в подмножества на 

крайни векторни пространства” – април 2016 г, в Плевен; 

• Национален конкурс „Млади таланти“ на МОН, 28 април 2016 г., 

София – грамота за отлично представяне с право на участие в 28 

Европейски конкурс за млади учени, 15-20.09.2016 г., Брюксел; 

• Международен конкурс „Математика и проектиране“ – май 2016 г. в 

Москва, направление „Математика като наука“ – първо място с 

проект „Дискретни динамични системи и хаос”. 
 

Денислав Свиленов Недев, XI.А 

• първо място на Международния кръг на конкурса „Математика и 

проектиране“, в направление „Електронен тематичен журнал“, май 

2016 г., Москва; 

• първо място на Международния кръг на конкурса „Математика и 

проектиране“, в направление „Математика и изкуство“, май 2016 г., 

Москва; 

• Национална олимпиада по информационни технологии – гр. Хисаря 

05.2016 г., второ място в направление „Мултимедийни приложения”; 

• второ място на националното състезание „Най-добра учебна 

компания на България“: с учебната компания „Revinton”, 06.2016;  

• второ място на националното състезание „Изгряващи звезди” на 

Junior Achievement Bulgaria, с учебната компания „Revinton”, 06.2016 
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г. и класирана за международен фестивал за учебни компании 

„International Student Company Festival: Latvia” в Рига, Латвия. 2017 г. 
 

Йордан Валентинов Дочев, XI Д  

• участие в националната олимпиада по биология и ЗО; 

• участие в националната олимпиада по химия и ООС; 

• отличен резултат в националното състезание по химия. 
 

Йоана Ивелинова Тодорова, XI Б – трето място на Международното 

състезание по английски език HIPPO – май, 2016. 
 

София Руменова Енчева, VIII Д – първо място на националното 

състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, 14-15 

ноември 2015 г. 
 

Виктор Деянов Тотев, IX Д – първо място на VIII национално състезание 

за ключови компетентности по природни науки, 21-22.11.2015 г., Ямбол. 

На 31.10.2015 г. в Македония се проведе III експериментална олимпиада 

по физика. Нашата гимназия участва с отбор от пет ученици, като Матю 

Машков от VII клас се класира на II място. 

Oтбор Creative (Михаел Георгиев, Петър Радев, Цветомир Петков, Ивелин 

Иванов и Артур Торосян от  Xа клас) участва и спечели трето място и 

бронзови медали на финала на националното състезание „Виртуално 

предприятие” на 15-16-ти април в София. В индивидуално класиране на 

финалния кръг на националното състезание „Виртуално предприятие”, 

София, 16 април 2016 г., петимата десетокласници от нашата гимназия се 

класираха сред първите десет. Състезанието е част от календара на МОН. 

Финансово–креативният лагер за учебни компании се състоя  на 17 и 18 

април с подкрепата на Ситибанк. 46 ученици от цяла България 

демонстрираха икономическите си познания по време на националното 

ученическо състезание за финансова грамотност - „Финансов иновационен 

лагер”. Инициативата на JA България и Ситибанк се провежда за четвърта 

поредна година. Екипът на Кристина Косовска (МГ "Баба Тонка", Русе) 

спечели първо място, като впечатли журито с идеята си за решението на 

финансовия казус, зададен от организаторите. Дестокласничката Барбара 

Митева и нейният отбор спечелиха второ място. 

Учебна компания Revinton при МГ „Баба Тонка“, Русе, спечели второ 

място и сребърни медали на най-големия младежки бизнес форум –

 „Изгряващи звезди“, организиран от JA Bulgaria, който се проведе тази 

година на 3 юни, под патронажа на президента Росен Плевнелиев. 

 

Евродепутатът Владимир Уручев, член на комисията за развитие на 

селските райони в ЕП (AGRI) и председател на журито за наградата в 
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категорията „Агропредприемачество“, връчи плакета на учебната 

компания SolarPlant от МГ „Баба Тонка“, Русе, за техния продукт: LED 

светодиодна лампа за отглеждане на растителни култури без слънчева 

светлина. Наградата за учениците от компанията е пътуване до 

Европейския парламент в Брюксел. Тази категория беше представена за 

първи път тази година на форума.   

 

 

1.4. Отличия на учители  

През тази учебна година учители от гимназията бяха отличени с 

престижни  национални и местни грамоти и награди: 

Ася Кулева, старши учител по немски език  

– Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН, за цялостна 

дългогодишна високопрофесионална трудова дейност в системата на 

българското образование; 

– „Учител на годината – 2016“ в направление „Възпитателна работа, 

извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и 

педагогически съветници“ в ХІХ национален конкурс „Учител на 

годината“; 

– Първа награда на международната фестивална програма в ІХ конкурс 

за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, 

за писмена разработка на тема: „За измитите картофи или Как да 

развиваме социалната интелигентност на учениците“. 

Даниела Иванова, старши учител по физика – Награда „Русе“ за висок 

професионализъм и впечатляващи постижения на нейните 

възпитаници, утвърждаващи авторитета на учебното заведение в 

национален и международен мащаб, получена при церемония на 

24.05.2016 г., Доходно здание, гр. Русе. 

Нели Тихомирова, старши учител по информатика и информационни 

технологии – „Учител на годината за 2016“ на „Джуниър 

Ачийвмънт“, България. 

Сюзан Феимова, старши учител по информатика и информационни 

технологии – удостоена с почетна значка и грамота за успешно 

научно ръководство на ученически проекти и отлична подготовка на 

учениците за защитата им. 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 

РАБОТА 

През месец юни се дипломираха 128 зрелостници от випуск 2016 г. За 

първенец на випуска бе избран Стилиян Гаджев от XІIа клас, който 

получи Плакет на МГ „Баба Тонка”. Тържественото връчване на 

дипломите се състоя на 17.06.2016 г. в Пленарната зала на Община Русе. 

Гости на тържеството бяха: Стефко Бурджиев – областен управител на 

област Русе, Наталия Кръстева – зам. - кмет на община Русе и Председател 
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на Училищното настоятелство, Ирена Петрова – директор дирекция 

„Култура и образование“, Спасимир Димитров – директор дирекция 

„Обществен ред и сигурност“, Елена Филипова – старши експерт в РИО – 

Русе, проф. д-р Диана Антонова – заместник-ректор на РУ „А. Кънчев“ 

/възпитаник на МГ/ и много родители. 

На тържеството бяха връчени специални грамоти за знаменосеца и 

асистентките на училищното знаме – Георги Иванов, Михаела Радева и 

Ивона Йорданова.  

Директорът представи анализ на успеваемостта на учениците. Беше 

направена съпоставка на бала при приема /входящ резултат, бала на 

ученика като процент от максималния бал/ на всеки ученик с общия успех 

от дипломата /изходящ резултат, общия бал, като процент от 6.00/. 

Повечето ученици имаха подобряване на успеваемостта. Беше представена 

и справка за учениците по основни училища. Анализът беше направен по 

идея и със съдействието на Фил Бъджел, консултант по управление на 

училища в Англия. 
 

 

За 2015/16 учебна година от фонда „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА 

РУСИНОВА” към Училищното настоятелство награда стипендия получи 

Петър Ивелинов Няголов, IXа клас, а еднократна парична награда – 

Пресиана Ивайлова Маринова, XIа клас.  
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Средният успех на гимназията е Отличен 5,55. Към 30 юни имаше 

една слаба оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение. След 

поправителния изпит ученикът завърши успешно. 
 

Предмет V VI VII VIII IX X XI XII 

среден 

успех 

Български език и литература 5,19 5,38 6,00 5,06 5,07 5,21 5,23 5,13 5,28 

Английски език 5,56 5,62 6,00 4,84 4,86 5,02 5,40 5,02 5,29 

II - чужд - немски     5,19 5,68 5,46 5,98 5,58 

II - чужд - руски     5,24 5,20 5,22 4,92 5,14 

Математика 5,56 5,58 6,00 4,85 5,29 5,28 5,16 5,44 5,39 

Информатика     5,28 5,57 5,63 5,77 5,56 

Информационни технологии 5,33 5,50   5,62 5,64 5,88 5,76 5,62 

История и  цивилизация 5,30 5,73 5,35  5,41 5,53 5,46 5,42 5,46 

География и икономика 5,67 5,65 5,69  5,65 5,40 5,34 5,70 5,59 

Психология и логика     5,70    5,70 

Етика и право      5,95   5,95 

Философия       5,92  5,92 

Свят и личност        5,88 5,88 

Човекът и природата 5,67 5,65       5,66 

Биология и здравно 

образование 

  5,46  5,16 5,50 5,71 5,62 5,49 

Физика и астрономия   5,38  4,78 5,25 5,16 5,19 5,15 

Химия и опазване на 

околната среда 

  5,54  5,09 5,24 5,54 5,58 5,40 

Музика 6,00 6,00 6,00 6,00 5,99    6,00 

Изобразително изкуство 6,00 5,92 6,00 5,82 5,95    5,94 

Домашна техника и 

икономика 

5,89 6,00 5,85      5,91 

Физическо възпитание и 

спорт 

5,93 5,92 5,88 6,00 5,86 5,99 5,92 5,99 5,94 

Общ среден успех на 

випуска 

5,64 5,72 5,76 5,43 5,38 5,46 5,50 5,52 5,55 

 
Справка за броя на годишните оценки от последните пет учебни години  

 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Брой ученици 754 744 736 733 723 

Брой оценки отличен 4903 4953 4992 4916 5375 

Брой оценки мн. добър 2448 2450 2323 2354 2032 

Брой оценки добър 1113 1050 992 995 849 

Брой оценки среден 291 251 264 281 204 

Брой оценки слаб 22 3 16 2 0 

 

 



 - 9 - 

2.1 Външно оценяване VІІ клас 

Външното оценяване по български език и литература и математика 

беше съчетано с приемните изпити за профилираните и професионалните 

гимназии с прием след VІІ клас. Първият модул (задължителен) е за 

външното оценяване, а вторият – по желание на учениците, се зачита 

заедно с първия за формиране на оценка за приемен изпит. Резултатите на 

VІІа клас на изпитите са много високи – среден успех по български език и 

литература Мн. добър 5.35, преподавател Антония Киранова, и по 

математика – Отличен 5.64, преподавател Росен Чапаров. Резултатите от 

външното оценяване на тези 26 ученици са: 
 

№ Предмет или КОО 2016 г. 

1 Български език и литература – макс. брой 65 (първа част) 54.38 (5,35) 

2 Математика - макс. брой 65 (първа част) 59.08 (5,64) 

3 Английски език - макс. брой 35 33.58 (5,88) 

4 KOO обществени науки - макс. брой 36 
История - 18 15.92 (5,42) 

География - 18 16.85 (5,73) 

5 КОО природни науки - макс. брой 45 

Физика - 15 13.08 (5,50) 

Химия - 15 13.42 (5,54) 

Биология - 15 12.15 (4,92) 

 
2.2. Външно оценяване по английски език – интензивно изучаван 

в VІІІ клас 

Външното оценяване по английски език – интензивно изучаван в VІІІ 

клас, се проведе на 20.06.2016 г. Явиха се всички 131 ученици. Получени 

са 4 слаби оценки. Резултатите по паралелки са: 

 

2.3. Държавни зрелостни изпити 

Държавни зрелостни изпити се провеждат за седми път. Явиха се 

всички 128 ученици. Задължителният изпит по български език и 

литература беше на 18.05.2016 г., а вторият задължителен – на 20.05.2016 

г. Особено важно за гимназията е това, че учениците избират за втори 

изпит предимно профилиращи предмети – математика, английски език, 

биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 

(само четирима са се явили на матура по предмет, който не е профилиран). 

Паралелки Преподавател Среден годишен успех 

2015/2016 г. 

Среден успех от 

външното оценяване 

VIII A Танова/Събчева 
5,31 

4,73 

VIII Б Ивета Иванова 
4,72 

4,62 

VIII В Георги Йорданов 
4,88 

4,27 

VIII Г Тодорка Каменарова 
4,31 

4,02 

VIII Д Росица Радоева 
4,96 

4,62 
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Изключителен успех през тази година постигнаха зрелостниците по 

английски език – Отличен 5.53, преподавател Калоян Начев; по биология и 

здравно образование – Отличен 5.86, преподавател Мариана Севева; и по 

математиката – Отличен 5.53, преподаватели Даниела Цветанова, 

Мирослава Костадинова и Евелина Минчева. Тези резултати са най-високи 

в Русе. Успехът по български език и литература също е много висок – Мн. 

добър 5.27, което нареди випуска на първо място в Област Русе. 

Преподавател по български език и литература е Антония Киранова. 

Средният успех от ДЗИ по български език и литература в Област Русе е 

4.19, а за страната – 4.17. Важна е съпоставката на резултатите от ДЗИ и 

оценките, вписани в дипломата от съответния учител. Прави впечатление 

почти пълното съвпадение, което показва, че критериите на учителите 

съответстват на националните изисквания. Изключение прави само БЗО. 

Средният успех на випуск 2016, пресметнат от общия успех в дипломите 

на всички зрелостници, е 5.49. Таблица за резултатите от всички ДЗИ е 

дадена долу. 

 
 

Предмет Бр. 

Отличен Мн. добър Добър 
Сре

-ден 
Слаб 

Среден 

успех на 

МГ 

6,00 

от 

5,99 

до 

5,50 

от 

5,49 

до 

5,00 

от 

4,99 

до 

4,50 

от 

4,49 

до 

4,00 

от 

3,99 

до 

3,50 

от 

3,49 

до 

3,00 

до 

2,99 
ДЗИ 

от 

дип-

ломи 

БЕЛ 128 2 58 30 28 8 2     5,27 5,16 

Математика 63 19 25 8 3 5 3     5,53 5,64 

Английски език 39 5 24 5 4 1       5,62 5,27 

Биология и здр. 

образование 21 8 11 1 1         5,86 5,26 

Физика и 

астрономия 2   1 1           5,61 6,00 

Химия и опазване 

на ок.среда 1 0 1             5,81 5,50 

Философски 

цикъл 1       1         4,73 5,75 

История и 

цивилизация 1   1             5,78 6,00 

Общо: 256 34 121 45 37 14 5 0   

5,4

4 5,49 

Брой оценки   155 82 19 0 0 

  

В проценти:   61% 32% 7,4% 

0,0

% 0,0% 

  Снежана Пенева, старши учител по биология и здравно образование, 

беше включена в националната зрелостна комисия по проверка на 

писмените работи. Писмените работи са сканирани и проверяващите ги 

гледат на монитор, като маркират откритите грешки. Очаква се този метод 

да бъде въведен за всички предмети. 
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2.4. Отсъствия и наказания 

Наказани ученици в съответствие с ППЗНП:  

 Със „Забележка” – 32; 

 С „Предупреждение за преместване в друго училище” – 9. 

В таблицата по-долу са изведени извинените и неизвинените 

отсъствия през последните пет години.  
 

Учебна  

година 

Отсъствия 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Извинени 47673 55569 58487 54254 64138 62068 

Неизвинени 2258 2513 2688 2372 2633 2281 

Брой ученици в края 

на годината 
752 754 744 736 732 724 

 

 

2.5. Други данни 

Освободени по физическо възпитание и спорт по здравословни 

причини са 63 ученици, а диспансеризирани – 21. 

През първия учебен срок стипендии са получавали 203 ученици, а 

през втория срок – 179.  

 

2.6. Участие в състезания от националния календар на МОН 

През 2015/2016 учебна година в МГ „Баба Тонка” бяха организирани 

общински кръгове на олимпиадите по 15 предмета и 5 регионални 

състезания. В тях участваха общо 676 ученици. По всички предмети бяха 

допуснати участници и на областните кръгове – общо 353. На 

националните кръгове участваха общо 30 ученици по 11 предмета. Беше 

организирано участието на 205 ученици в 28 национални състезания /без 

олимпиади и спорт/ посочени в календара на МОН за националните 

състезания в средните училища и във всевъзможни други конкурси. 

Стартиралата през 2008/09 година Национална програма на МОН „С 

грижа за всеки ученик”, модул „Обучение на талантливи ученици за 

участие в олимпиади”, дава възможност да се съпоставят резултатите на 

училищата от участието на учениците в олимпиадите по всички предмети. 

В следващата таблица могат да се видят броят предмети и броят ученици 

от училища в Русе, които са участвали на републикански кръг по различни 

предмети. От 2016 г. МОН не публикува резултатите на всички училища и 

така не може да се направи съпоставка на МГ с другите училища от Русе и 

от страната. 
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2.7. Ученически спортни игри 2015-2016 

През учебната 2015/2016 година 19 отбора от гимназията участваха в 

7 вида спорт от състезанията на Ученически игри. 

На първо място на общинските първенства се класираха 8 отбора. 

На първо място на областните първенства се класираха 6 отбора. 

На първо място на зоналните първенства се класираха 3 отбора. 
 

На финалите на Ученически игри 2016 година участваха отбори 

по: 

- лека атлетика, юноши, VІІІ – Х клас, с ръководител Енчо Василев – 5. 

място; 

- бадминтон, юноши, VIII - X клас, с ръководител Татяна Пенчева – 6. 

място; 

№ ПРЕДМЕТ 

БРОЙ УЧЕНИЦИ 

НАЦ. КРЪГ 2014 Г. 
БРОЙ УЧЕНИЦИ 

НАЦ. КРЪГ 2015 Г. 
БРОЙ УЧЕНИЦИ 

НАЦ. КРЪГ 2016 Г. 

от 

МГ"Баба 

Тонка" 

ОБЩО 

ОТ РУСЕ 

от 

МГ"Баба 

Тонка" 

ОБЩО 

ОТ РУСЕ 

от 

МГ"Баба 

Тонка" 

ОБЩО 

ОТ 

РУСЕ 

1 Начално образование   0 2   

2 БЕЛ 2 7 1 5 1  

3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 0 1 2 2   

4 НЕМСКИ ЕЗИК 0 2 0 1   

5 ИСПАНСКИ ЕЗИК   0 5   

6 ФРЕНСКИ ЕЗИК 0 0 0 0   

7 РУСКИ ЕЗИК 0 5 0 3 1  

8 МАТЕМАТИКА 2 2 1 2 3  

9 ИНФОРМАТИКА 6 6 4 4 5  

10 
ИНФОРМ. 

ТЕХНОЛОГИИ 

3 

проекта 

с 6 

ученици 

4 

проекта 

със 7 

ученици 

2 

проекта 

с 3 

ученици 

6 

проекта 

с 9 

ученици 

4  

11 МАТ. ЛИНГВИСТИКА 8 11 8 12 3  

12 ФИЗИКА 2 2 4 4 3  

13 АСТРОНОМИЯ 4 5 6 7 5  

14 ХИМИЯ 0 0 1 1 1  

15 БИОЛОГИЯ 0 0 1 2 3  

16 ГЕОГРАФИЯ 2 4 1 3   

17 ИСТОРИЯ 1 2 0 0   

18 ФИЛОСОФИЯ 0 0 0 0   

19 ГРАЖД.ОБРАЗОВАНИЕ 0 0 0 1 1  

20 
ТЕХНИЧЕСКО 

ЧЕРТАНЕ 

    
  

 Общо 36 62 33 59 30  
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- шах, VIII - X клас, с ръководител Венета Велчева – 6. място. 
 

 

III. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

Подобряването, разширяването и модернизацията на материално-

техническата база е важно условие за качествен и иновативен 

образователно-възпитателен процес. През учебната 2015/2016 г. бяха 

закупени основни ДМА и извършени следните ремонти и подобрения: 

 На 07.11.2015 г. бе купена многофункционална копирна машина 

„CANON“ за учителската стая, на стойност 2 251.64 лв. 

 На същата дата, отново за учителската стая, бе закупен и принтер, 

на стойност 535.48 лв. 

 На 09.11.2015 г. бе купен фотоапарат „SONI“, на стойност 499 лв. 

 На 04. 02.2016 г. се наложи авариен ремонт на помпата на големия 

водогреен котел за 462 лв. В същата седмица на месец февруари 

2016 г. аварира и силно амортизираната топлопреносна мрежа на 

втория етаж на сградата. Подменените тръби и радиатори струваха 

686.40 лв. 

 Фирма „УНИКОМС“, по случай празникa „24 май“, осигури  6 800 

лв. за представително облекло по избор на учителките от лятната 

колекция на фирма „МАРКАМ“, а за учителите – от фирма 

„ВИКОНТЕ“. 

 За нуждите на обучението по физика беше купен комплект за 

експерименти с лазерен лъч. 

Значително беше съдействието на училищното настоятелство за 

подобряване на условията на обучение: 

 Беше подготвен и изпълнен проект „Лаборатория XXI“, финансиран 

от фондация „Русе – град на свободния дух“, от Настоятелството и 

от гимназията за купуване на лабораторно оборудване – различни 

сензори с компютърна обработка на информацията по физика, 

химия и по биология. Проектът беше представен на на 07.10.2015 г. 

 Беше осигурен годишен абонамент за библиотеката през 2017 г. 

/платен 2016 г./ : списанията „Природа“ – 12 лв. и „National 

Geographic“ - 34,95 лв. 

 В коридора до дирекцията беше поставено декоративно пано 

„Дарители на гимназията“, изработеното от Румен Иванов. Бяха 

направени и залепени табелки с имената на дарители, подпомогнали 

гимназията с повече от 50 000 лева. То ще бъде знак на 

признателност към хората, подпомогнали развитието на гимназията. 

 На 28.04.2016 г. беше купена подопочистваща машина за първия 

етаж за 6240 лв. 

 Беше изградена оптична мрежа в гимназията от „Нетуоркс 

България“ ЕООД за 3661 лв. 

 Бяха доставени нови 30 шкафчета за лични вещи на учениците. 

Общият брой на шкафчетата е 438. 
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 Беше осигурено материално стимулиране и подобряване битовите 

условия за учителите – за награждаване на учители – 9000 лв., за 

представително облекло на учители – 7016 лв, семинар за учители - 

5000 лв. Средствата са целево дарение от фирма „Юникомс 

България“ ЕООД. 
 

 

ІV. ХРОНИКА 

С оглед актуализираната стратегия за развитие на гимназията в 

годишния план за образователно-възпитателна работата бяха формулирани 

следните приоритети: 

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

2. Поддържане на високо ниво на обучението по профилиращите 

предмети (математика, информатика, биология, химия и английски език) 

като подготовка за зрелостни изпити и кандидатстване във ВУЗ. 

3. Подобряване на условията, мотивиране и стимулиране на 

учениците за участие в извънкласни дейности. 

4. Утвърждаване на национална идентичност и осъзнаване на 

многостранния ни принос в европейската политическа, културна и военна 

история. 

5. Реализиране на по тясно сътрудничество с държавните институции, 

свързани с образованието, с неправителствени организации и частни 

фирми; по-тясно взаимодействие с родителите и Училищното 

настоятелство. 

6. Международно партньорство. 

Разнообразните дейности през годината бяха насочени към 

осъществяване на тези приоритети.  
 

Бяха сформирани общо 49 групи за ЗИП по биология и здравно 

образование в ІХ клас, химия и опазване на околната среда в ІХ клас, 

български език и литература – ХІІ клас, математика – V, VІ и VII клас, 

английски език – V, VІ и VII клас, информатика – IX, XI и XII клас, 

информационни технологии – V, VI, VІI, IX, XI и XII клас. 

За осъществяването на богата извънкласна дейност бяха сформирани 

общо 32 групи за свободноизбираема подготовка (в т.ч. по изобразително 

изкуство, спорт, музика и театър) с разработени учебни програми. 

През учебната 2015/2016 година МГ „Баба Тонка” участва в 

национална програма „С грижа за всеки ученик", модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" с 

13 проекта по 10 предмета с 10 ръководители. Бяха обхванати 80 ученици. 

Отпуснатите средства по проекта са в размер на 14 300 лв. 
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От 02 до 07.09.2015 година на базата на Математическата гимназия в 

К.К.“ Св.св. Константин и Елена“ бе организиран спортен лагер с 25 

ученици. Проведени бяха пълноценни общофизически, технически и 

тактически занимания по видовете спорт под ръководството на Енчо 

Василев и Иван Зартов. 

Евелина Минчева, Диана Йорданова и Снежана Пенева организираха 

лагер- школа по математика, физика и биология от 07 до 12 септември 

2015 г. в почивната станция на гимназията в КК „Св. св. Константин и 

Елена”. Участваха 17 ученици от VI до XII клас.  

 

На 15 септември 2015 г. беше открита 152. учебна година на 

училището.  

Александрина Пенчева, Ана Михова и Ахмед Мшелиза от МГ „Баба 

Тонка“ – Русе, бяха избрани да представят България на тазгодишното 

издание на събитието „Лидери за един ден“ (Leaders for a Day). То се 

проведе на 13 и 14 октомври в Брюксел. 33-ма възпитаници на Джуниър 

Ачийвмънт Европа (на възраст 17-21 г.), които са завършили програми за 

обучение по предприемачество, имаха възможност да се срещнат, 33-ма 

изключителни европейски лидери. 

От 16 до 18 октомври 2015 г. беше проведен тиймбилдинг за 

педагогическия колектив на гимназията в х-л „Севастократор“, Арбанаси. 

Освен организираните състезания за трите отбора беше осъществено 

обучение от проф. д-р Н. Колишев от Варна на тема: „Създаване на 

портфолио на ученика  в електронен вид”. 

На 30 октомври 2015 г. в аулата на гимназията беше представено 

класирането на участниците в конкурса за видеоклип „Моите будители“ на 

фонд „Математика на бъдещето“. Участваха 11 ученици. За първи път 

освен награждаване от жури имаше и награда за най-харесван клип от 

учениците. Класиране: 

Тонина Такова, 11.а клас  – Първо място 

Никол Иванова и Росена Христова, 9. а клас – Второ място 

Волен Кръстев, 5.а клас – Трето място 

Елеонора Лясковска и Мария Ташкова, 10.а клас - Трето място 

Наградата на учениците спечели клипът на Никол Иванова и Росена 

Христова от 9.а клас. 

 

На 31 октомври и 1 ноември 2015 г. в Букурещ, Румъния, се състоя 

осмото издание на най-голямото международно състезание по роботика на 

Балканския полуостров – Robochallenge. Математическа гимназия „Баба 

Тонка“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ също имаха 

представители на състезанието – отбора MGUniRuse в състав: Васил 

Атанасов XII в, Станислав Тошев XI в, Ивайло Петков X г от МГ и инж. 

Свилен Борисов от РУ. Отборът участва в няколко категории и успя да 
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завоюва 3-то място и специална награда за представянето си в 

състезанието за решаване на 3D лабиринт. 

Между МГ „Баба Тонка” и Регионалния исторически музей в Русе за 

първи път беше сключен договор за провеждане на три урока за ученици 

от 5. клас от Калина Владова, старши учител по история и цивилизация, 

със съдействието на експерти от музея. Уроците бяха: „Детективи на 

времето“-16.11.2015 г., „Римски монети“-18.04.2016 г. и „Керамика“-

12.05.2016 г. 

На 6 и 7 ноември 2015 г. се проведе обучение на 12 учители от 

гимназията в х-л Космополитън от Кристина Крънчева. 

На 19 ноември 2015 г. в аулата се проведе за седми път нощ на 

философията, организирана от Магдалена Желязкова, главен учител по 

филсофия. 

На 26.11.2015 г., в заседателната зала на хотел „Космополитан” – 

Русе, се проведе Втората годишна среща на Обществения съвет към Фонд 

„Математика на бъдещето”. На нея присъстваха: 

1. Наталия Кръстева – зам.-кмет на Община Русе и Председател на УС 

на Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка” 

2. Иван Иванов – управител на „Тива Ком” ООД и основател на Фонда 

3. Ивелин Николов - управител на "Хермес Линд" ООД 

4. Елена Минкова  - изп.директор на Фондация „Русе – град на 

свободния дух” 

5. Митко Кунчев – директор на МГ „Баба Тонка” 

6. Ралица Маринова – експерт за връзки с обществеността към Фонд 

„Математика на бъдещето” 

На срещата беше разгледан докладът за едногодишната дейност на фонда и 

планът за следващата година.  

 

На 30.11.2015 г. беше проведено антиспин шоу в аулата на 

гимназията. 

На 4 декември 2015 г. беше проведена осмата ученическа научно-

практическа конференция по екологична философия „Новото екологическо 

мислене”. 

Гимназията получи Грамота за активно участие в националната 

седмица на четенето 7 – 12 декември 2015 г. от зам.- министъра на МОН 

Ваня Кастрева.  

На 21 декември 2015 г. в „Канев център“ се проведе първият куиз, 

организиран и финансиран от фонд „Математика на бъдещето“ и Ивелин 

Николов. Водещ беше Петър Вучков. 

Сурвакари от Vа клас поздравиха целия персонал в учителската стая 

на 23.12.2015 г. 



 - 17 - 

Петнадесетият благотворителен коледен концерт беше организиран на 

22.12.2015 г. в Доходното здание. Директорът награди: Калоян Начев, 

старши учител по английски език; Нели Тихомирова, старши учител по 

информатика и ИТ; и Донка Симеонова, старши учител по информатика и 

ИТ; а ученикът Петър Ивелинов Няголов, IXа клас, получи стипендия от 

фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА РУСИНОВА” към Училищното 

настоятелство. За първи път беше връчена новоучредената награда от фонд 

„Математика на бъдещето“ в размер на 500 лева на Димитър Томов от ІХа 

клас.  

На 05.01.2016г. се проведе вълнуваща среща на бивши ученици на 

гимназията, завършили и следващи физика и математика в престижни 

университети по света, с настоящи ученици от МГ. Момчил Молнар, 

Яница Пехова , Николай и Кристина Русимова разказаха за своята научна 

работа и за перспективите пред бъдещите физици и математици. 

На 3 март представителна група ученици  със знамето на гимназията 

взе участие в градското тържество пред паметника на свободата. 

Във връзка с патронния празник беше издаден литературен сборник с 

творби на ученици от гимназията. 

На 16.03.2016 г. беше организирана заупокойна молитва за Баба Тонка 

в Пантеона на възрожденците и бяха поднесени венец и цветя на 

паметника на Баба Тонка. 

На 22.03.2016 г. беше отбелязан патронният празник на гимназията. 

От 2 до 3 април 2016 г. в Инсбруг, Австрия, участвахме в RoboCup 

Junior Austria Open. Отборът ни Team8: Васил Атанасов и Павел Димитров 

– XII в клас, спечелиха ТРЕТО място в най-престижното направление 

„Спасяване в 3D лабиринт /Rescue Maze/“ в силна конкуренция с най-

добрите отбори на 9 страни. Никол Павлова от VIII в и Ивайло Петков от  

X г завладяха публиката и впечатлиха журито с българските ритми, танци 

и носия в категория onstage. Отборът на Станислав Тошев от XI в и Калоян 

Мънев от XII в се представиха добре в оспорвана надпревара с 25 отбора в 

направлението Rescue Line. Това е първото участие на училищни отбори от 

България в международно състезание по роботика.  

На 15 април 2016 г. 24 ученици от гимназията с Магдалена Желязкова, 

главен учител по философия, и директора посетиха сградата на 

Европейския парламент в Страсбург и участваха в дебати с ученици от 

всички европейски страни по програмата ЕВРОСКОЛА. 

 

На 20 април 2016 г. се проведе Регионалното математическо състезание 

„Математическа атака”, гр. Русе. То се организира от ПК „Математика”. 

Участваха общо 57 четвъртокласници, 13 отбора от V клас (7 от МГ), 10 

отбора от VI клас (5 от МГ), 10 отбора от VII клас (3 от МГ). Отборите 
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бяха от училищата: СОУ „Васил Левски”, СОУЕЕ, ОУ „Иван Вазов”, ОУ 

„Отец Паисий”, ОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Васил Априлов”. 

 

ТТ „Магим“ изнесе представления на пиесата „Синята птица“ от 

Морис Метерлинк на 18, 19 и 21 април 2016 г. в зала „Русе“. Сценичен 

вариант, постановка, режисура, сценография и музикална картина – Ася 

Кулева. 

От 19 до 22 април бяха проведени областното и общинските 

състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. 

Отборът на гимназията стана общински първенец. 

На 27 април – Ден на отворените врати, 24 ученици заедно с главен 

учител Магдалена Желязкова бяха на посещение в областната 

администрация на област Русе 

На 05.05.2016 г. беше проведен Ден на таланта в аулата на гимназията. 

Участваха 14 изпълнители. 

На 11 май 2016 г. беше организирано пролетно фолклорно 

надиграване между паралелките. Победители по класове станаха: VІ а 

клас, VІІІ д клас, ІХ а клас, Х б клас, ХІ а клас и ХІІ г клас. 

За първи път гимназията участва с щандове на изложението EXPO 

2016 в Русенския университет на 13 май. След официалното откриване на 

Експото  учебните компании представиха своята дейност и продуктите си 

пред заместник министър-председателя по координация на европейските 

политики, институционалните въпроси и министър на образованието и 

науката Меглена Кунева, на заместник-министъра на икономиката Даниела 

Везиева, на ректора на Русенския университет проф. Велизара Пенчева, и 

други официални гости. Госпожа Меглена Кунева бе модератор на 

младежки форум „Предизвикателства пред младежката предприемчивост“, 

който се проведе по-късно в аула 2.101. В дискусията участваха най-

изявените представители от университети, училища, клубове и центрове в 

Русе. Ивона Йорданова, ученичка от МГ „Баба Тонка“, Русе, изнесе 

съобщение на тема: „Добри практики  на ученическа предприемчивост”. 

 

На 14 май 2016 г. Нели Тихомирова организира първия по рода си 

Иновационен лагер за ученици (V-VII) клас, за което в гимназията беше 

получено поздравително писмо от Диян Стаматов, зам.-министър на МОН. 
 

Беше осъществен художествен проект „Музика и цветове“ по договор 

за финансиране от Община Русе на стойност 2500 лв. през месец май 2016 

г. 
 

На 24 май в двора на гимназията тържествено беше отбелязан Денят 

на българската просвета и култура и на славянската писменост. 
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Даниела Иванова, старши учител по физика и астрономия, участва в 

обучение за технологичен специалист от 9 до 28 май 2015 г. в 

Колумбийския университет в  Ню Йорк. 

На 4 юни 2016 г. се проведе вторият кръг на състезанието по 

математика за ученици, завършили ІV клас. Явиха се 94 четвъртокласници. 

Най-добър резултат бе постигнат от  Кристина Христова - 120 точки от 120 

възможни. Състезанието, чрез което се осъществява приема в пети клас,  се 

провежда за последен път, защото от следващата – 2017 година, приемът 

става държавен и ще се организира по друг начин. 

На 8 юни 2016 г. се проведе учение по гражданска защита за ученици 

от 10 клас. 

На 9 юни 2016 г. бяха обявени резултатите на конкурса на фондация 

„Америка за България“. Гимназията спечели фонансиране от 60 000 лева за 

проекта „Биохимичен лабораторен център“. Той ще се осъществи през 

следващата учебна година.  

На 17 юни 2016 г. МГ „Баба Тонка“ беше посетена от делегация в 

състав: 

Корина Крецу - Европейски комисар по регионалната политика, 

Василе Дънку - Вицепремиер и Министър на регионалното развитие и 

публичната администрация на Румъния, 

Николина Ангелкова – Министър на туризма на България, 

Деница Николова – Заместник – министър на регионалното развитие и 

благоустройството и  

Пламен Стоилов – Кмет на община Русе. 

Целта на посещението беше да се проследи изпълнението на проект ETC 

MIS 221 „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ по програмата 

за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. 

Гостите посетиха час по биология и здравно образование при старши 

учител Снежана Пенева с Xа клас в кабинет, оборудван по проекта. 

Връчването на дипломи за средно образование на випуск 2015 се 

състоя на 17 юни 2016 г. в Пленарната зала на Община Русе. 

На 19 юни 2016 г. в зала „Арена“, София, беше проведен Национален 

учителски събор, организиран от министър Меглена Кунева. От 

гимназията участваха М. Желязкова, Р. Жекова, А. Киранова, Е. Минчева и 

Св. Генчева. 

На 28.07.2016 г. 21 ученици от ІІІ до ХІ клас участваха в 

Австралийското математическо състезание. От тях 12 бяха от МГ. 

 

Открити уроци през 2015-2016 учебна година 

  1. „Ден на езиковото многообразие“ – интегративен обобщителен урок 

по немски и руски език, ХІд клас – А. Кулева, И. Андонова. 
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    2. „Индивидуални задачи без проверка“ – интегративен урок по 

информатика и физика за приложения на знанията, ІХг клас – Р.Жекова, Д. 

Йорданова. 

    3. „Умният купувач“, VІа клас – част от серия инициативи на Джуниър 

Ачийвмънд България в рамките на Световната седмица по 

предприемачество – Н. Тихомирова, Г. Бобева, Ж. Щерева. 

    4. „Ебду – абстрактна магия“ интегративен урок с групите по СИП - БЕЛ 

и ИИ с ученици от ІХа и ХІ клас – В. Гунева, Р. Горанов. 

    5. „Това е моят бизнес“ – интегративен урок-състезание по география и 

икономика и информационни технологии, VІІа клас – Ж. Щерева, Г. 

Бобева, Н. Тихомирова. 

    6. „Електролити“ – лабораторен урок по химия и опазване на околната 

среда с използване на сензори за компютърна обработка на данни от 

експериментите, ХІІд клас – С. Генчева. Присъстваха М. Банова – старши 

експерт по физика и химия – РИО и преподаватели по химия. 

    7. „Приложение на закона на Бойл-Мариот за изотермен процес“ – 

лабораторен урок по физика с използване на сензори за компютърна 

обработка на данни от експериментите, група от ІХ-ХІ по НП „С грижа за 

всеки ученик“, Модул-1 – Д. Йорданова. Присъстваха М. Банова – старши 

експерт по физика и химия – РИО и преподаватели по физика. 

    8. „Триъгълникът Хамлет – Офелия – Гертруда – актьорски прочит“ – 

интерактивен обобщителен урок по български език и литература, Хд клас – 

В. Николова. Гост на урока Мариан Савов /актьор/.  

    9. „Хигиена на храненето“ – лабораторен урок по биология и здравно 

образование с използване на сензори за компютърна обработка на данни от 

експериментите, Хд клас – Р. Симеонова. Присъстваха учители по 

биология от общински училища. 

   10. „Съвременната журналистика“ – урок-дискусия по български език и 

литература с VІІІа клас – Д. Александрова. Гост на урока журналистката 

Елена Йончева. 

   12. „Локалните конфликти и бъдещето на света“ – урок-дискусия по 

гражданско образование с ученици от Х-ХІІ клас от клуб „Дебати“ – М. 

Желязкова. Гост – журналистката Елена Йончева. 

   13. „Здравословно хранене и хранителни разстройства“ – интегративен 

урок по биология и здравно образование и английски език с Хб клас – С. 

Пенева, А. Йорданова. 

   14. „Представяне на проекти за правилата на езиковите книжовни норми“ 

– обобщителен урок по български език и литература със сборна група 

ученици от ІХ клас – Р. Горанов. 

    15. „Драма методи в обучението по немски език“, Х клас – А. Кулева. 

Открит урок съгласно плана за развитие на квалификационната дейност на 

РИО и присъствие на учители по чужди езици, преподаващи в 

прогимназиален и гимназиален етап. 

    16. „Генетични процеси“, Ха клас, обобщителен урок по биология и 

здравно образование, С. Пенева. На урока присъстваха Корина Крецу – 

Европейски комисар по регионалната политика, Василе Дънку – 
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Вицепремиер и Министър на регионалното развитие и публична 

администрация на Румъния, Николина Ангелкова – Министър на туризма 

на България, Деница Николова – Заместник-министър на регионалното 

развитие и благоустройство на България, Пламен Стоилов – Кмет на 

община Русе, кореспонденти и журналисти. 

    17. „Развитие на град Русе в духа на Европейската интеграция“, Ха клас, 

обобщителен урок по география и икономика – Ц. Бакалова. Гост и 

участник в урока е Стоил Карапчански, заместник-кмет „Европейско 

развитие“ на Община Русе. Урокът е организиран от М. Кунчев – директор 

на гимназията. 

    18. „Ересите и старобългарската литература“, обобщителен, интегриран 

урок по български език и история и цивилизация, ІХ клас – Р. Горанов и И. 

Зартов. 

    19. „Часът на кода“ (V, VІ, VІІ) - урок за приложение на знанията по 

програмиране - информационни технологии – Н. Тихомирова, Г. Бобева. 

    20. „Възможностите на MathLab за решаване на задачи по числени 

методи“, ХІІа клас, урок за нови знания по информатика – С. Тодорова и 

Стефка Караколева, проведен в РУ „Ангел Кънчев“. 

    21. „Възможностите на MathLab за решаване на задачи по числени 

методи“, ХІІг клас, урок за нови знания по информатика – Р. Жекова и 

Стефка Караколева, проведен в РУ„Ангел Кънчев“. 

     22. „Това правителство смята добивът на шистов газ за добро решение 

на проблема със световната икономика“, интегративен урок-дебат по 

география и икономика и етика и право с Ха клас – М. Желязкова, Ц. 

Бакалова.   

     23. „Велики събития и личности, изиграли важна роля в световната 

история“, интегративен урок по етика и право и информационни 

технологии с Ха клас – М. Желязкова, С. Йорданова, С. Тодорова. 

     24. „Образът на Акаки Акакиевич е преподобен с християнските 

блаженства“, интегративен урок-дебат по български език и литература и 

етика и право с Хд – В. Николова, М. Желязкова. 

    25. „Природата в изкуството“, интегративен урок за обобщение по 

български език и литература с VІІІд клас – Д. Александрова. 

 

V. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Управителният съвет на Настоятелството през 2015/2016 г. беше в 

състав: 

1. Наталия Георгиева Кръстева, адвокат, зам.- кмет на Община Русе; 

2. Пепа Желязкова Динева, счетоводител; 

3. Николай Тодоров Великов, ОД на МВР; 

4. доц. Цветомир Иванов Василев, РУ „Ангел Кънчев“; 

5. Иван Николаев Иванов, „ТИВА КОМ“ ООД; 

6. Гаврил Станев Ганчев, „Нетком“ ООД; 

7. Митко Христов Кунчев, директор МГ „Баба Тонка“. 

На 31.03.2015 г. беше проведено Общо събрание, което направи 

промени в Устава. Най-важната е, че „Сдружението е юридическо лице с 
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нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при 

математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе” /старият текст 

предвиждаше дейност в частна полза/. Това наложи промяна в съдебната 

регистрация и включване на Настоятелството в Регистъра на 

Министерството на правосъдието. 
 

Родителски срещи за учебната 2015/2016 година 

В годишния план за образователно-възпитателната работа в 

Математическа гимназия „Баба Тонка”, утвърден от директора със Заповед 

№ 4/12.09.2015 г., бяха предвидени и проведени следните родитело-

учителски срещи: 

16.09.2015 г. - 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. 

25.11.2015 г. - обсъждане на текущи резултати и проблеми. 

10.02.2016 г. - отчитане на резултатите от УВП през първия учебен 

срок и информация за предстоящите ДЗИ и НВО. 

27.04.2016 г. - обсъждане на текущите резултати и мерки за 

успешното приключване на учебната година. 

Служебни родителски срещи за връчване на задължителните 

характеристики на учениците на 03.06.2016 г. – ХІІ клас, 16.06.2016 г. – V 

– VІІ клас и на 04.07.2016 г. – VІІІ – ХІ клас. 

Класови родителски срещи: 

Със Заповед №4/15.09.2015 г. на директора беше утвърден графикът 

за консултиране на родители и класови родителски срещи за първия срок 

на следните дати: 21.10.2015 г., 18.11.2015 г., 16.12.2015 г. и на 20.01.2016 

г. 

Със Заповед №241/07.03.2016 г. на директора беше утвърден графикът 

за консултиране на родители и класови родителски срещи за втория срок 

на следните дати: 17.02.2016 г., 16.03.2016 г., 13.04.2016 г., 11.05.2016 г. и 

на 01.06.2016 г. 
 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

В началото на учебната 2015/2016 година директорът и помощник-

директорите изготвиха планове за контролната дейност в гимназията, 

които включват целите, формите и методите за контрол. 

Новото през тази учебна година е: 

- преминаването към системна контролна дейност, като се използват 

стандартизирани бланки за различните проверки – посещаемост на 

занятия, ритмичност на оценяването и спазване на униформата; 

- развитие на самоконтрола; 

- увеличаване броя на посещенията на уроци. 

Основните дейности бяха насочени към контрол върху организацията 

и провеждането на учебно-възпитателната работа – посещения и 

наблюдения на уроци, анализ на резултати от учебната дейност, проверка 
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на документация, оказване на помощ на учители с малък педагогически 

стаж, спазване на трудовата дисциплина. 

Посещенията бяха насочени не само към младите и новоназначени 

учители с цел по-добра адаптация и оказване на методическа помощ при 

необходимост, но и към учителите с по-голям стаж. През годината 

директорът е посетил 12 урока, ПДУД – 20, от които 13 открити. Посетени 

са общо 32 учители, срещу 25 за миналата година, като с всеки от тях е 

проведено събеседване. За всеки наблюдаван урок е изготвен констативен 

протокол, в който по определени показатели е направена преценка за 

професионалните качества и умения на посетения учител. 

Съществена част от работата беше насочена към установяване на 

резултатите от обучението, чрез осъществен контрол върху резултатите от 

Националното външно оценяване на учениците от 7. клас, 8. клас по 

английски език и ДЗИ. 

По плана за контролната дейност бяха извършени следните проверки: 

 Дневници – на 25.09.2015 г. дневниците бяха проверени и заверени 

от директора. На 13.01.2016 г е направена обстойна проверка на 

дневниците. Изготвен е протокол, в който са отразени направените 

констатации. Окончателно дневниците са проверени в края на 

учебната година при предаването им от класните на директора. 

 Ученически книжки – в периода 28.09.-10.10.2015 г. са заверени 

ученическите книжки и личните карти на учениците. Контрол за 

редовното водене на ученическите книжки от класния ръководител е 

направен от 10.11. до 30.11.2015 г. Констатации – класните 

ръководители на всички класове са направили по една или две 

проверки на бележниците. Препоръки – да се вписват задължително 

отсъствията на учениците. Макар и за единични случаи, проверката е 

символична и включва подпис на класния ръководител и дата на 

проверката, без да се нанасят оценки и отсъствия. От направената 

проверка на всички бележници, само на 9 ученици не бяха проверени 

от класен ръководител. Относно контрола и заинтересоваността на 

родителите – 194 ученически книжки нямаха подпис на родител. 

Във връзка с приключването на учебната година са проверени 

и заверени ученическите книжки, както следва: 16.05 – 30.28.05 2016 

на ХІІ клас; 15.06-16.06.2016 г. на V, VІ и VІІ клас; 30.06.-01.07.2016 

г. на VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. 

 Периодично през годината беше извършвана проверка за спазване на 

графика и вземане на часовете на групите по СИП и модулното 

обучение по ФВС. 

 Главната книга е проверена от директора на 04.07.2016 г. 

 Личните картони   - проверени и заверени в периода 01.-15.07.2016 г.   

 Текуща проверка по вписване и актуализиране на данни в книгата за 

подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна възраст- 

10.10.2015 г. 
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 Текуща проверка по вписване на данни в лични картони на 

новоприетите ученици в началото на учебната година – 16.10.2015 г. 

 Проверка на установяването на входното ниво на учениците- 

събрани са данни за средния успех по паралелки и по предмети. 

 Текуща проверка по правилното водене на училищна документация 

от изпитите, проведени през месец септември 2015 г.  

 Проверка на документацията за водене и съхраняване на 

дълготрайните активи на гимназията – ноември 2015 г. 

 Проверка на броя на отсъстващите ученици – 27.11.2015 г., 4 час. 

 Проверка за извинените отсъствия на учениците от 11. и 12. клас – 

ноември 2015 г. 

 Проверка за извинените отсъствия на учениците от 11. и 12. клас – 

декември 2015 г. 

 Превантивна проверка на спазването на Наредба №3 за системата за 

оценяване в частта за наличие на минимален брой текущи оценки, 

необходими за оформяне на срочни оценки – 17.12.2015 г. 

 Проверка за извинените отсъствия на учениците от 11. и 12. клас- 

януари 2016 г. 

 Проверка на извършените писмени изпитвания, контролни и класни 

работи в периода ноември 2015 г., януари 2016 г. 

 Обобщаване на информацията за приключване на първия срок – 

оценки, отсъствия и наказания. 

 Проверка на спазването на униформеното облекло на 25.02.2016 г. и 

на 10.03.2016 г. 

 Проверка на посещаемостта на занятията в групите по Модул 1 по 

НП „С грижа за всеки ученик“ в края на първия срок. 

На групите по Националната програма „ С грижа за всеки ученик“ са 

направени шест проверки за спазване на графика за водене на часовете на 

групите. 

От експерти от РИО – Русе, бяха извършени следните проверки: 

1. На 08.12.2015 г. проверка на работата на групите по Модул 1 от 

Националната програма „С грижа за всеки ученик“, нарушения не 

бяха открити; 

2. На 11.05.2016 г. финансов мониторинг на групите по Модул 1 от 

Националната програма „С грижа за всеки ученик“, нарушения не 

бяха открити; 

3. На 27.05.2016 г. беше извършена проверка за получаване, 

отчитане и съхранение на документи с фабрична номерация, беше 

констатирано наличие на символа „-“ при изписване на серийните 

номера на дипломите на учениците от 1 паралелка, за което беше 

съставено предписание на директора. 

На 10.02.2016 г. беше извършена проверка Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе. Нарушения не 

бяха констатирани. 
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За направените проверки е съставена документация- протоколи и 

писмени информации от учителите. Състоянието на документацията е 

много добро. 

Резултатът от контролната дейност показа, че пропуските са 

незначителни. 

През следващата учебна година контролната дейност трябва да се 

усъвършенства в посока взаимен контрол между учителите и да се включат 

по-широко главните учители. 
 

Митко Кунчев 

Директор на МГ „Баба Тонка“, Русе 
 

VII. РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

През учебната 2015/2016 г. бяха проведени 15 заседания на 

Педагогическия съвет на МГ „Баба Тонка”. За секретар на Педагогическия 

съвет беше определена Доротея Александрова. 

 07.10.2015 г. Беше изнесена информация за реализацията на учениците 

Випуск 2015. Бяха приети плановете за квалификационната 

дейност на гимназията през учебната 2015/2016 година, както 

и планът за здравното образование на учениците от МГ „Баба 

Тонка“ за учебната 2015/2016 година. Беше направен анализ 

на резултатите от входното ниво по учебни предмети (БЕЛ, 

английски език, математика, информатика и ИТ). Беше приет 

текстът на летописната книга, подготвен от Валя Данчева. 

26.10.2015 г. Педагогическият колектив беше запознат с документите за 

средно образование и с вътрешните правила за работна 

заплата. 

09.12.2015 г. Беше проведен практикум „Интерактивни методи в 

обучението“ – демонстрации на добри практики. Направени 

бяха следните презентации: 

 Валя Данчева – „За литературния талант в нашата гимназия“; 

 Евелина Танова – „Развиване на умение за говорене“; 

 Росен Чапаров – „Задачи за построяване“; 

 Донка Симеонова – „Роботика“ 

16.12.2015 г. Беше прието предложението за план-приема за учебната 

2016/2017 г., и на основание чл. 18., ал. 2. от Наредба 

11/28.03.2005г. бяха определени балообразуващите предмети 

от удостоверението за завършен VІІ клас за математика и 

информатика – български език и литература, а за биология и 

здравно образование – биология и здравно образование. 

20.01.2016 г. Беше поднесена информация за тормоза като елемент от 

нашия живот от д-р  М. Желязкова. Беше представен 

координационният съвет и план за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в училище. Бяха приети 

правила за справяне с училищния тормоз, приложени към 

Правилника на гимназията. 
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10.02.2016 г. Бяха приети докладите на класните ръководители за 

приключване на първия учебен срок за учебната 2015/2016 

година. 

24.02.2016 г. Беше приет планът за Патронния празник на гимназията - 22 

март. Беше направен отчет за контролната дейност за първия 

учебен срок на учебната 2015/2016 година. Представен беше 

анализ на анкетите за агресията в училище. 

10.03.2016 г. Беше прието предложението 12 ученици да бъдат наградени с 

предметни награди на Патронния празник за постигнати 

високи резултати в различни области през изминалата година. 

Направено беше съобщение, че на 02.04.2016 г. сме домакини 

на Национално пролетно състезание по математика и че във 

връзка с Патронния празник ще се проведе куиз на 30.03.2016 

г. с гост водещ Петър Вучков. 

27.04.2016 г. Бяха приети предложенията на главен учител д-р М. 

Желязкова – за награда „Русе“ да бъде номинирана старши 

учител Даниела Иванова, преподавател по физика и 

астрономия, а за награда „Неофит Рилски“ да бъде 

номинирана старши учител Калина Владова, преподавател по 

история и цивилизация.  

11.05.2016 г. Беше прието предложението знаменосец и асистентки на 

гимназията да бъдат: 

1. Радослав Иванов, 11.а клас 

2. Ана-Мария Молнар, 11.б клас 

3. Наталия Иванова, 11.а клас 

Бяха приети докладите на класните ръководители на 12. 

класове за завършване на учебната 2015/2016 година. Приет 

беше планът за честване на 24 май, както и списъкът с 

изявени ученици за вдигане на националния флаг и знамето 

на Европа на 24 май. Беше предложен на директора на 

гимназията планът за организирането на спортния празник на 

19.05.2016 г. 

30.05.2016 г. Беше прието предложението учениците: 

   1. Галиана Чавдарова Къснеделчева – СОУЕЕ, 38 т. 

   2. Валентин Диянов Тамакхяров – СОУ „Възраждане“, 29 т.  

   3. Виктория Димитрова Великова – ОУ „Иван Вазов“, 26 т.  

  да бъдат приети в 5 клас в МГ „Баба Тонка“, предвид 

класирането им на призови места в състезания през учебната 

2015/2016 година. 

13.06.2016 г. Беше прието предложението Стелиян Гаджев, 12.а клас, с 

успех отличен 5.97, и много национални и международни 

изяви в различни области да бъде първенец на випуск 2016, а 

Михаела Радева, 12.а клас и Василена Василева, 12.д клас с 

успех - отличен 6.00, да бъдат наградени с предметни награди 

на стойност 30.00лв. Деветнадесет зрелостниците с успех над 
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отличен 5.90 да бъдат наградени с предметни награди на 

стойност 20.00 лв. 

15.06.2016 г. Бяха приети докладите на класните ръководители на 5, 6, и 7. 

клас за приключване на учебната година. Беше приет 

учебният план за 5. клас за учебната 2016/2017 година. Бяха 

определени учителите, на които се възлага изпълнението на 

дейностите по Модул 2 („Осигуряване на обучението на 

талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ от 

националната програма „Ученически олимпиади и 

състезания“). 

30.06.2016 г. Бяха приети докладите на класните ръководители на VIII, IX, 

X и XI клас за приключване на учебната 2015/2016 година. 

Представена беше информация за новата училищна 

документация за 2016/2017 учебна година. 

05.07.2016 г. Бяха направени отчети за квалификационната дейност в 

гимназията през изтеклата учебна година от М. Севева и за 

контролната дейност през учебната година от М. Кунчев. 

Бяха направени традиционните отчетни годишни презентации 

по предмети за дейността през учебната 2015/2016 година. 
 

Доротея Александрова 

Протоколчик на педагогическия съвет 
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усилията на ръководството на гимназията бяха насочени основно 

към: 

 качествен образователно-възпитателен процес; 

 организиране на разнообразни извънкласни дейности; 

 богата квалификационна дейност; 

 подобряване на материално-техническата база; 

 развитие на международни контакти. 

През тази учебна година МГ „Баба Тонка” затвърди позицията си на 

предпочитано училище от най-добрите ученици в града. След сливането на 

приемните изпити с външното оценяване не се публикува информация за 

оценките, с които се приемат ученици в осми клас в различните училища. 

Безспорно обаче всички ученици са приети в МГ по първо желание и 

почти всички се записват след първо класиране.  
 

Учебна година Брой ученици, 

записани след 

първо класиране 

Брой ученици, 

записани след 

второ класиране 

Процент на 

записаните след 

първо класиране 

2011/2012 127 3 98% 

2012/2013 127 3 98% 

2013/2014 127 3 98% 

2014/2015 125 7 95% 

2015/2016 129 1 99% 
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Учебната 2015/2016 година беше поредната успешна година за 

учениците и учителите в МГ „Баба Тонка”: 

- МГ е единственото общообразователно училище в Русе, което 

през последните 20 години изпълнява план-приема си 100 %, 

въпреки постоянно намаляващия брой ученици в Русе; 

- повече от половината ученици от Русе, участници в национален 

кръг на олимпиадите, са от МГ; 

Всеотдайната работа на целия колектив затвърди водещата позиция 

на гимназията в Русе както в извънкласната дейност, така и в резултатите 

от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. 

За седми път на Коледния концерт учители бяха наградени от 

директора с грамота и парична награда (500 лв.) за приноса им в 

осъществяването на качествен учебен процес и постигнати високи 

резултати в извънкласната дейност и на държавните зрелостни изпити: 

1. Калоян Начев, старши учител по английски език; 

2. Нели Тихомирова, старши учител по информатика и ИТ; 

3. Донка Симеонова, , старши учител по информатика и ИТ. 
 

Със заповед № РД 09-743/31.05.2016 г. министърът на образованието 

определи 94 училища в страната, които да получат допълнително средства 

за стипендии за образователни резултати. Училищата са разпределени в 

седем групи: първа група – 35 училища, които получават допълнително по 

20 лева на ученик (от Русе са СОУПНЕ и СОУЕЕ), втора група – 6 

училища, които получават по 30 лева на ученик (от Русе е АГ), трета група 

– 40 училища (от Русе е само МГ „Баба Тонка“), които получават по 50 

лева, четвърта група – 10 училища, които получават по 70 лева на ученик и 

още три групи с общо 8 училища, които получават по-малки суми. В 

последните 4 групи няма училища от Русе. Така за четвърти път след 2013 

г. размерът на средствата за стипендии беше обвързан с резултатите от 

обучението и МГ е с най-добри показатели от всички училища в Русе. 

 

Нашата мисия е да привличаме талантливи ученици и да даваме 

всичко от себе си за тяхното развитие! 

Митко Кунчев 
 


