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О Т Ч Е Т  З А  Д Е Й Н О С Т И Т Е  
 

в Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка" 

през учебната 2016/2017 г. 

(153. учебна година), 
 

изготвен от Митко Христов Кунчев – директор 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

На 1 август 2016 г. влезе в сила Закон за предучилищното и 

училищното образование. Той отмени действащия до момента Закон за 

народната просвета. През годината бяха разработени 17 от предвидените 

19 държавни образователни стандарти, които заменят действащите 17 

държавни образователни изисквания. Заварените ученици завършват по 

стария закон и нормативна уредба. Новият закон влезе в сила за учениците 

от първи и от пети клас. Започва най-голямата за последните 25 години 

реформа в българското образование. 

Някои от промените са : 

Регионалните инспекторати по образование стават Регионални 

управления на образованието. 

Преименуват се училищата: СОУ става СУ, МГ става ПМГ и др. 

Създава се нов вид училище – обединено за ученици от 1. до 10. клас. 

Сменят се всички печати с държавен герб. 

За всяко училище се създава Обществен съвет, който може да 

контролира широк спектър на дейността  в него. 

Свободно-избираемата подготовка става факултативна подготовка и 

няма да се поставят оценки на учениците. 

Училищните учебни планове няма да се утвърждават от началника на 

РУО. 

Приемът в пети клас на математическите гимназии става държавен 

план-прием. 

Средната образователна степен се раздя на два етапа: 8. – 10. клас е 

първи гимназиален етап,  а 11. – 12. – втори гимназиален етап. 

За първи път основно образование завършиха едновременно ученици 

от VII клас /по новия закон/, от VIII клас / непрофилирано обучени по 

стария закон/ и от IX клас /профилирано обучение по стария закон/. Това 

създаде проблем със стипендиите за следващата учебна година, тъй като не 

беше предвидено финансиране за толкова много ученици. 

Учениците от пети клас по новата програма учиха цяла година без 

учебници, тъй като не беше възможно да се одобрят и отпечатат толкова 

бързо новите учебници. 

Въвежда се оценяване на училищата на всеки 4 години от нов орган – 

Национален инспекторат. Всички учители са длъжни да участват в 
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квалификационни дейности, така че за един период на оценяване да имат 

най-малко 4 кредита. 

Законът беше представен от министър Миглена Кунева на грандиозен 

Национален учителски събор, на който присъстваха 14 000 преподаватели  

от цялата страна в зала „Арена Армеец”, София, на 19 юни 2016 г.  От 

нашата гимназия участваха Е. Минчева, М. Желязкова, Р. Жекова и С. 

Генчева. 

За съжаление законът не премахна класно-урочната система, 

двусменното обучение, разделението на държавни и общински училища,  

огромните училища – СОУ и още много важни проблеми. 

Една година по-късно Миглена Кунева не е министър, законът е 

променян три пъти, две от наредбите са отменени, а други неколкократно 

променяни. Нищо чудно съдбата на тази реформа да е същата, както 

реформата от 1979 година за създаване на ЕСПУ с УПК. 

 

Сто петдесет и третата учебна година беше открита тържествено на 15 

септември 2016 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, на базата на кабинетна система за първи и 

втори срок. 

В началото на учебната година ръководството на гимназията заедно 

със съответните комисии от учители изготви и представи в РУО – Русе 

необходимите документи: правилници, планове, графици и Списък образец 

№1.  

Всички учители, които имат групи за СИП или факултативна 

подготовка, изготвиха програми за занятията, които бяха утвърдени от 

директора. За ЗИП бяха изготвени учебни програми, заверени от началника 

на РУО-Русе. 

За началото на учебната година документацията беше получена 

навреме. 

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

обучение беше 723, а в края – 718 (данните са съответно към 15.09.2016 г. 

и към 30.06.2017 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, за 

последен път като училищен прием. 
 

 

І. КАДРИ 

1.1. Анализ за осигуреността с учителски кадри 

В началото на учебната година бяха назначени нови учители по 

български език и литература – Мариана Гъркова и Вероника Върбанова,  

на мястото на Валя Данчева и Весела Николова, които се пенсионираха, и 

учител по биология и здравно образование – Бисер Станиславов, на 
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мястото на Радостина Симеонова, която напусна поради заминаване в 

Германия. На 28 август 2016 г. главен учител Весела Николова – 

възпитаник на гимназията и дългогодишен преподавател по БЕЛ почина. 

На погребамната церемония присъства целия колектив и много ученици. 

След края на първия срок Мариана Гъркова напусна и беше заместена от 

Цветелина Георгиева.  

 В началото на втория срок в гимназията бе разкрита нова длъжност 

– училищен психолог. На нея беше назначена Миглена Дамянова. 

Нуждаещите се ученици получаваха професионална помощ за решаване на 

специфични проблеми. Психологът помогна за прилагане на Наредбата за 

приобщаващо образование. 

 След участие в обучение, организирано от фондация „Америка за 

България“, на Даниела Иванова, старши учител по физика и астрономия, 

беше възложена функция на технологичен специалист в гимназията. През 

учебната година бяха направени първите стъпки за идентифициране и 

разпространение на опит в прилагането на образователни технологии. 

Усилията в тази посока ще продължат и през следващите години. 

На 15 септември педагогическият персонал включва само 

правоспособни специалисти с висше образование.  

Учители с образователно-квалификационна степен бакалавър - 2, 

магистър - 44, доктор - 2.  

Главните учители са 2, старшите – 41, учители – 5. 

Броят на педагогическите специалисти с професионално-

квалификационна степен за последните пет учебни години е както следва: 
 

 

Квалификация 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

I ПКС 5 5 5 5 6 

II ПКС 10 10 12 12 8 

III ПКС 3 3 2 2 3 

IV ПКС 4 4 5 5 5 

V ПКС 11 11 9 9 12 

Общо 33 33 33 33 34 
 

През учебната година образователно-квалификационна степен доктор 

във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ придоби Вяра Гунева, старши учител 

по изобразително изкуство. 

Средният трудов стаж на педагогическия персонал в края на учебната 

година е 27 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.  
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В различни квалификационни дейности са осъществени 205 участия 

на учители. В съответствие с новата Наредба № 12 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти са придобити общо 51 кредита от 40 

педагогически специалисти. Учителите, на които предстои да се 

пенсионират не се стремят към придобиване на кредити. 

 

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

учебни предмети поради неосигурено заместване 

Поради ползване на различни видове отпуск по време на учебни 

занятия са регистрирани отсъствия на учители в общо 257 дни или 862 

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

Осигурено е заместване за 834 часа – 96,75% 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. 
 

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 

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% 

2016/17 257 862 834 28 3,25% 

 

Със заповеди на министъра на образованието за неучебни дни бяха 

обявени общо осем дни: 

- 14.11.2016 г. – втори тур за избор на Президент; 

- 05. и 06.01.2017 г. – влошени метеорологични условия; 

- От 07.01. до 13.01.2017 г. – грипна епидемия. 

 

1.3. Национални и международни отличия на учениците 
 

Дона-Мария Радославова Иванова, XIIа 

 Един от двамата български ученици участвали в  шест седмична 

лятна школа Research Student Institute, юли – август 2016 г., 

Mасачузетски технологичен университет, Бостън. Това е най-

престижната школа за разработване на научни изследвания, 

където Дона-Мария работи под ръководството на едни от най-

видните професори в областта на математика. Това е второ 

участие на ученик от гимназията в школата. 

 Участва в конференция на УчИ-БАН, 18 ноември 2016 г., София 

и спечели грамота за отлично представяне  с проект „За 

дисторцията при влагане на пълно двоично дърво в евклидово 

пространство с фиксиран брой измерения”. 
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 На 4 октомври 2016г. получи грамота на Президента на 

Република България „Джон Атанасов – първи стъпки в 

компютърните науки” за постигнати високи резултати с 

авторските си проекти в национални и международни научни 

конкурси и фестивали. 

 При участието си в панаира на науката и иновациите Innofair - 

18 декември 2016 г., София спечели една от трите големи 

награди – право на участие в Intel ISEF 2017  с  проект „On the 

Distortion of Embedding Perfect Binary Trees into Low-dimensional 

Euclidean Spaces”. 

 На XVII Ученическа конференция – УК’2017, 13-15 януари 2017 

г., Враца получи  грамота за отлично представяне  с проект „За 

дисторцията при влагане на пълно двоично дърво в евклидово 

пространство с фиксиран брой измерения” с научен 

ръководител Дженкън Ли, Massachusetts Institute of Technology. 

 Участва в Intel International Science and Engineering Fair, Intel 

ISEF през май 2017 г. в Лос Анжелис, Калифорния и се класира 

в топ 25% -  Почетна грамота от AMS (Американското 

Математическо Общество). 

 

Пресиана Ивайлова Маринова, XIIа клас 

 Участва в Европейски конкурс за млади учени EUCYS, 

Брюксел, 15-20 септември 2016 г. с проект „Наличие на нулеви 

суми в подмножества на крайни векторни пространства”, 

разработен под ръководството на Яница Пехова. 

 Участва в XVI Лятна изследователска школа по математика и 

информатика от 31.07 до 20.08.2016 г. в Благоевград. 

 Участва като гост в III  Ученическа конференция на УчИ-БАН, 

18 ноември 2016 г., София, с проект „Наличие на нулеви суми в 

подмножества на крайни векторни пространства”. 

 Участва в Панаир на науката и иновациите  Innofair, 18 

декември 2016 г., София с проект „Some considerations on the 

Linear Programming bound on spherical codes from Barg and Yu”. 

 Участва в XVII Ученическа конференция – УК’2017 от 13 до 15 

януари 2017 г. във Враца –  грамота за много добро представяне 

с проект на тема „ Върху границата на Барг и Ю за мощността 

на сферичните кодове, получена чрез метода на линейното 

програмиране” с ръководител Константин Делчев, ИМИ – БАН, 

София. 

 Участва в 46. Пролетна конференция на СМБ 9 – 12 април 2017 

г. в Боровец с проект на тема „ Върху границата на Барг и Ю за 

мощността на сферичните кодове, получена чрез метода 

на линейното програмиране” с ръководител Константин Делчев, 

ИМИ–БАН, София. 
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Йордан Дочев, XIIд 

 Участва в националния кръг на олимпиадата по химия в Камчия, 

25.03.2017 г.; 

 Допуснат до участие в националния кръг на олимпиадата по 

биология и здравно образование. 

 

Емил Инджев, XIа 

 Бронзов медал от XV Международна олимпиада по математическа 

лингвистика, Дъблин – 2017 г. 

 III награда в група 10.-11. клас на Националната олимпиада по 

математическа лингвистика, 29.04.-01.05.2017 г., гр. Смолян. 

 участник в отбора класиран на I място на Националното състезание 

„Турнир на младите физици“, 03.-05.02.2017 г., София. 

 ІІ награда на Пролетно национално състезание по физика – 10-

12.03.2017г., гр. Вършец. 

 II място в група А на Зимните състезания по информатика, 24.-

26.02.2017 г., Велико Търново. 

 грамота за отлично представяне в група А на Националната 

олимпиада по информатика, 21.-24.04.2017 г., гр.Видин. 

 

Димитър Томов, XIа 

 грамота за отлично представяне на Национална олимпиада по 

астрономия, 05. – 07.05.2017г., гр. Шумен; 

 ХI международна олимпиада по астрономия и астрофизика, 13. – 21. 

ноември 2017 г., о-в Пукет, Тайланд; 

 Международен турнир на младите физици, IYTP 2017, Сингапур, 05 

– 15.07.2017г. 

 

Симона Тодорова, XIа 

 Международен турнир на младите физици, IYTP 2017, Сингапур, 05 

– 15.07.2017г.  

 

Йоанна Ачева, XIб – III място на международното състезание по 

английски език – HIPPO, 13-14.05.2017 г., Лидо ди Йезоло, Италия. 

 

Петър Няголов, Xа 

 бронзов медал от XXIX Международна олимпиада по информатика, 

28.07.–04.08.2017 г., Иран 

 бронзов медал от XXV Балканска олимпиада по информатика, 

Молдова – 02.-08.07.2017 г. 
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 златен медал от състезание по информатика ROMANIAN MASTER – 

2017 г. 

 сребърен медал от международния есенен турнир по информатика 

"Джон Атанасов" – 25-27 ноември 2016 г., гр. Шумен. 

 първо място от Зимни състезания по информатика, група B, 24-

26.02.2017 г., гр. Велико Търново. 

 грамота за отлично представяне от Националната олимпиада по  

информатика, 21.-24. април 2017 г., гр. Видин, Група А. 

 трето място, група A на Пролетен турнир по информатика, 9.-11. 

юни 2017 г., гр. Пловдив. 

 

Анна Дечева, IXб се класира на първо място в националния, конкурс под 

патронажа на европейски депутат Мария Габриел „10 години България в 

Европейския съюз: резултати и предизвикателства“ и беше на посещение в 

Европейския парламент. 

 

Теодор Недев, ІХа 

 първо място на областната олимпиада по физика; 

 участва в националния кръг на олимпиадата по география и 

икономика,  Пловдив, 28-30.04.2017 г. 

 

Виктор Кожухаров, VIIIа 

 бронзов медал от първата Европейска младежка олимпиада по 

информатика – 07.-13.09.2017 г., София. 

 първо място в група С на Националната олимпиада по информатика, 

21.-24.04.2017 г., гр.Видин. 

 I място, група C на Пролетен турнир по информатика, 9.-11. юни 

2017 г., гр. Пловдив. 

 

Матю Машков, VIIIа 

 Участва в националния кръг на олимпиадата по информатика, 21-24 

април 2017 г., гр. Видин, получи грамота за отлично представяне и 

беше включен в младшия разширен национален отбор по 

информатика; 

 Участва в отбора на гимназията за Турнира на младите физици 2017 

– 03.-05.2017г., гр. София, който се класира на първо място. 

 

Валентин Тамахкяров,  Vа – I място в група Е на Националния есенен 

турнир по информатика "Джон Атанасов", 25-27 ноември 2016 г., гр. 

Шумен. 
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Селин Шемсиева и Йоанна Илиева от X д клас и Светлана Вълчева от 

X г  

клас участваха с проекти в различни състезания и спечелиха първи места: 

 Международен конкурс „Математика и проектиране”, 28 април - 03 

май 2017 г., гр. Москва; 

 Национален технологичен фестивал "SoftUni Tech Fest", организиран 

от Софтуерния университет – 03-04 юни 2017 г., София; 

 Международна научна конференция "CompSysTech 2017", 

организирана от РУ „Ангел Кънчев“ – 23-24 юни 2017 г., Русе. 

 

1.4. Отличия на учители  

През тази учебна година учители от гимназията бяха отличени с 

престижни  национални и местни грамоти и награди: 

 

Митко Христов Кунчев, директор на гимназията – Награда „ Русе“ в 

областта „Образование и наука“, раздел „Основно и  средно 

образование“ за доказан висок професионализъм в сферата на 

образованието и науката, за утвърждаване авторитета на гимназията; 

Мариана Петрова Севева, заместник директор по учебната дейност – 

Почетно отличие НЕОФИТ РИЛСКИ - за дългогодишна,цялостно 

високопрофесионална трудова дейност в системата на българското 

образование; 

Ася Иванова Кулева, старши учител по немски език: 

 – Първа награда за разказа „Сол от сълзи“ раздел Проза на Х 

национален конкурс „От учителя – с любов“ за специалисти, 

работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление 

„Изкуства“, София, март 2017. Организатори: МОН; Международна 

фестивална програма „Приятели на България”; Национален дворец 

на децата; 

– Първа награда за разработка „АКО ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕСТВО 

ЗАСТАНЕ ПОНЕ ОЩЕ ЕДНО...Благотворителността и 

добротворството се възпитават“ в категория „Искам думата“ – есе на 

тема „Добротата в моя живот“ в Четвърти международен конкурс 

„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устоичиво 

качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците. 

Организатори: СБУ, Фондация „Устойчиво развитие за България”, 

СОК „Камчия”, МОН. 

Магдалена Стоянова Желязкова беше наградена със „Златна значка“ от 

Училищното настоятелство за принос в развитието на МГ „Баба 

Тонка“ на церемонията за връчване на дипломи за средно 

образование. 
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ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 

РАБОТА 

През месец юни се дипломираха 127 зрелостници от випуск 2017 г. За 

първенец на випуска бе избрана Пресиана Маринова от XІIа клас, която 

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

дипломите се състоя на 16.06.2017 г. в Пленарната зала на Община Русе. 

Поради ангажимент във връзна с научната си работа в САЩ Дона-Мария 

Иванова се яви на ДЗИ и завърши през септември 2017 г. 

Гости на тържеството бяха Наталия Кръстева – зам. кмет на община 

Русе и Председател на Училищното настоятелство, доц. д-р Десислава 

Атанасова декан на факултет „Природни науки и образование“ и много 

родители. 

На тържеството бяха връчени специални грамоти за знаменосеца и 

асистентките на училищното знаме – Радослав Димитров, Наталия 

Иванова и Ана-Мария Молнар.  

Директорът представи анализ на успеваемостта на учениците. Беше 

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

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

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

Повечето ученици имаха подобряване на успеваемостта. Беше представена 

и справка за учениците по основни училища. Напредъкът на учениците от 

гимназията от приемането им през 2012 година до завършването през 2017 

година беше отразено чрез графика. 
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За 2016/17 учебна година от фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА 

РУСИНОВА” към Училищното настоятелство награда месечна стипендия 

по 50 лева получи Симона Емилова Тодорова, XIа клас, а еднократна 

парична награда от 200 лева – Селин Ашкънова Шемсиева, Xд клас.  

 

Средният успех на гимназията е Отличен 5,54. Към 30 юни имаше 

четири слаби оценки на трима ученици. След поправителните изпити един 

от учениците завърши успешно, а двама ученици завършиха след 

септемврийската поправителна сесия. 

 

 

 
 

Предмет V VI VII VIII IX X XI XII 

среден 

успех 

Български език и литература 5,58 5,33 6,00 5,78 5,24 5,10 5,47 5,82 5,50 

Английски език 5,35 5,41 6,00 5,01 5,17 5,14 5,22 5,70 5,28 

II - чужд - немски         5,41 5,21 5,78 5,97 5,57 

II - чужд - руски         5,02 5,37 5,25 5,28 5,06 

Математика 5,58 4,93 6,00 5,32 4,94 5,25 5,14 5,02 5,17 

Информатика         5,29 5,46 5,47 5,68 5,46 

Информационни технологии 6,00 5,59 5,88 5,58 5,45 5,38 5,62 5,90 5,58 

История и  цивилизация 5,73 5,04 5,77   5,68 5,61 5,67 5,45 5,59 

География и икономика 5,88 5,41 5,69   5,54 5,34 5,44 5,73 5,53 

Психология и логика         5,85       5,85 

Етика и право           5,89     5,89 

Философия             5,93   5,93 

Свят и личност               5,96 5,96 

Човекът и природата 5,77 5,41             5,59 

Биология и здравно 

образование     5,81   5,60 5,64 5,67 5,60 5,65 

Физика и астрономия     5,46   4,96 5,04 5,27 5,23 5,14 

Химия и опазване на 

околната среда     5,46   5,15 5,30 5,35 5,88 5,32 

Музика 6,00 5,85 6,00 5,98 5,96       5,96 

Изобразително изкуство 6,00 5,74 6,00 5,88 5,96       5,92 

Домашна техника и 

икономика 6,00 5,56 6,00           5,85 

Физическо възпитание и 

спорт 6,00 5,85 6,00 5,87 5,96 5,84 5,98 5,97 5,92 

Общ среден успех на 

випуска 5,81 5,46 5,85 5,63 5,45 5,40 5,52 5,65 5,54 
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Справка за броя на годишните оценки от последните пет учебни години  
 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Брой ученици 744 736 733 723 718 

Брой оценки отличен 4953 4992 4916 5375 5604 

Брой оценки мн. добър 2450 2323 2354 2032 1908 

Брой оценки добър 1050 992 995 849 719 

Брой оценки среден 251 264 281 204 169 

Брой оценки слаб 3 16 2 0 4 

 

2.1 Външно оценяване VІІ клас 

Външното оценяване по български език и литература и по 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 (двете части) са много високи – среден успех по 

български език и литература Мн. добър 5.31, преподавател Валя Данчева и 

Доротея Александрова, и по математика – Отличен 5.72, преподавател 

Йоана Тасева. Външното оценяване по история и география и по природни 

науки беше преустановено. Резултатите от външното оценяване на тези 26 

ученици са: 
 

№ Предмет 2017 г. 

1 Български език и литература – макс. брой 65 (първа част) 55 (5,39) 

2 Математика - макс. брой 65 (първа част) 62 (5,82) 

3 Английски език - макс. брой 35 33 (5,73) 

Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, 

изпрати писмо до колектива на гимназията, в което го поздравява за 

професионализма, във връзка с нареждането ни сред първите десет 

училища с най-високи резултати от проведените НВО в VII клас - май 2017 

г. – пето място. Първите десет училища от националната класация по 

резултати от НВО са: 

№ Училище Среден брой 

точки 

1 МГ „Д-р Петър Берон”, Варна 52 

2 Частно училище „Света София“, София 51,02 

3 ОМГ „Акад. Кирил попов“, Пловдив 50,94 

4 СМГ, София 50,64 

5 ПМГ „Баба Тонка“, Русе 49,84 

6 ПЧМГ, София 49,45 

7 ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора 48,74 

8 ПМГ „Акад. Н. Обрешков“, Бургас 48,71 
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9 Първо частно основно училище, Бургас 47,25 

10 ПМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца 46,84 

 

 

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 23.06.2017 г. Явиха се 128 от общо 130 ученици. 

Получени са 2 слаби оценки. Резултатите по паралелки са: 

 

 

2.3. Резултати от първото външно оценяване на 10. клас по 

дигитални компетентности за 2016/2017 г. 

 

Класове Преподаватели Среден успех 

от външно 

оценяване 

/максимум 60/ 

Брой 

часове по 

ИТ в 10. 

клас 

X А Сн. Тодорова / С. Йорданова 51,50 3 

X Б Н. Тихомирова / В. Николова 47,84 3 

X В Д. Симеонова / С. Феимова 44,77 1 

X Г Р. Жекова / В. Николова 45,91 1 

X Д Сн. Тодорова / С. Йорданова 44,81 1 

 

2.4. Държавни зрелостни изпити 

На първия задължителен ДЗИ се явиха 127 ученици /без Дона-Мария 

Иванова/, а на втория задължителен ДЗИ - 128. Изпитът по български език 

и литература беше на 19.05.2017 г., а вторият задължителен – на 22.05.2017 

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 8 са се явили на матура по предмет, който не е профилиран). 

Изключителен успех през тази година постигнаха зрелостниците по 

английски език – Отличен 5.86, преподавател Наташа Николова, по 

биология и здравно образование – Отличен 5.84, преподавател Снежана 

Пенева, и по математиката – Много добър 5.27, преподаватели Евелина 

Паралелки Преподавател Среден годишен успех 

2016/2017 г. 

Среден успех от 

външното оценяване 

VIII A Калоян Начев 5,19 5,29 

VIII Б Ивета Иванова 5,08 4,96 

VIII В Георги Йорданов 5,08 4,62 

VIII Г Евелина Танова 4,62 4,84 

VIII Д Тодорка Каменарова 5,08 4,70 
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Минчева и Боряна Куюмджиева. Тези резултати са най-високи в Русе. 

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

5.34, което нареди випуска на първо място в Област Русе. Преподавател по 

български език и литература е Валя Данчева и Антония Киранова в 12. 

клас. Средният успех от ДЗИ по български език и литература в Област 

Русе е 4.17, а за страната – 4.13. 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 ХООС. Среден успех на випуск 2017, пресметнат от общия успех в 

дипломите на всички зрелостници, е Отличен 5.51. 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 127 1 56 45 21 3 1     5,34 5,24 

Математика 67 11 22 12 11 8 1 2   5,27 5,22 

Английски език 39 8 30 2           5,86 5,45 

Биология и здр. 

образование 11 5 4 2           5,84 5,33 

Физика и 

астрономия 1   1             5,74 6,00 

Химия и опазване 

на ок.среда 3   3             5,73 5,00 

Философски 

цикъл 1     1           5,01 6,00 

История и 

цивилизация 3   1 1       1   4,76 5,33 

География и 

икономика 1     1          5,18 4,67 

Руски език 2 1   1          5,69 6,00 

Общо: 255 26 117 65 32 11 2 3   5,43 5,51 

Брой оценки   143 97 13 3 0 

  

В проценти:   56% 38% 5,1% 

1,2

% 0,0% 

   

 

МОН публикува подреждане на училищата в национална класация 

по резултатите от ДЗИ по БЕЛ за 2017 г и сравняване с резултатите от 

предходната година. Тук показвам само класирането на русенските 

училища: 
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№ Училище Среден 

успех от 

ДЗИ по 

БЕЛ 

2017г. 

Място в 

националн

ата 

класация за 

2017 г. 

Място в 

национал

ната 

класация 

за 2016 г. 

Прог

рес 

1 ПМГ „Баба Тонка” 5,34 15 23 8 

2 СУЕЕ 4,95 82 132 50 

3 СУПНЕ 4,96 83 74 -9 

4 ПАГ „Гео Милев“ 4,89 99 50 -49 

5 ПГУИ 4,72 132 93 -39 

6 СУ „Васил Левски“ 4,58 169 163 -6 

7 СУ „Христо Ботев“ 4,40 228 242 14 

9 СУ „Възраждане“ 4,13 329 355 26 

 

2.4. Отсъствия и наказания 

Наказани ученици в съответствие с ППЗНП:  

 Със „Забележка” – 8; 

 С „Предупреждение за преместване в друго училище” – 2. 

В таблицата по-долу са изведени извинените и неизвинените 

отсъствия през последните пет години.  
 

Учебна  

година 

Отсъствия 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Извинени 58487 54254 64138 62068 45664 

Неизвинени 2688 2372 2633 2281 1986 

Брой ученици в края 

на годината 
744 736 732 724 718 

 

2.5. Други данни 

Освободени по физическо възпитание и спорт по здравословни 

причини са 51 ученици, а диспансеризирани – 22. 

През първия учебен срок стипендии са получавали 226 ученици, а 

през втория срок – 200.  

 

2.6. Участие в състезания от националния календар на МОН 

През 2016/2017 учебна година в МГ „Баба Тонка” бяха организирани 

общински кръгове на олимпиадите по 15 предмета. В тях участваха общо 

581 ученици. По всички предмети бяха допуснати участници и на 

областните кръгове – общо 348. На националните кръгове участваха общо 

28 ученици по 10 предмета. 

Беше организирано участието на 873 ученици в 20 национални 

състезания /без олимпиади и спорт/ посочени от календара на МОН за 

националните състезания в направленията „Наука и техника“ и 

„Изкуство“. В следващата таблица може да се види броят на учениците от 
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гимназията участвали на републикански кръг по различни предмети през 

последните пет години. 
 
 

№ Предмет 2013 2014 2015 2016 2017 

1 БЕЛ 1 2 1 1 0 

2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 4 0 2 0 1 

3 НЕМСКИ ЕЗИК 0 0 0 0 0 

4 РУСКИ ЕЗИК 0 0 0 1 0 

5 МАТЕМАТИКА 1 2 1 3 2 

6 ИНФОРМАТИКА 3 6 4 5 7 

7 
ИНФОРМ. 

ТЕХНОЛОГИИ 
7 6 4 4 1 

8 МАТ. ЛИНГВИСТИКА 7 8 8 3 5 

9 ФИЗИКА 3 2 4 3 3 

10 АСТРОНОМИЯ 5 4 6 5 6 

11 ХИМИЯ 0 0 1 1 1 

12 БИОЛОГИЯ 1 0 1 3 0 

13 ГЕОГРАФИЯ 0 2 1 0 1 

14 ИСТОРИЯ 0 1 0 0 0 

15 ФИЛОСОФИЯ 2 0 0 0 1 

16 ГРАЖД.ОБРАЗОВАНИЕ 2 0 0 1 0 

 Общо 36 33 33 30 28 

 

2.7. Ученически спортни игри 2016-2017 

През учебната 2016/2017 година 26 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 частваха отбори по: 

- лека атлетика, юноши, VІІІ – Х клас, с ръководител Енчо Василев – 3. 

място. 

- бадминтон, юноши, VIII - X клас, с ръководител Татяна Пенчева – 3. 

място 

- волейбол, девойки, XI – XII клас, с ръководител Венета Велчева – 8. 

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 2016/2017 г. бяха 

закупени основни ДМА и извършени следните ремонти и подобрения: 



 - 16 - 

- На 21.02.2017 г. бе закупена многофункционална копирна 

машина „CANON“ за учителската стая, на стойност 1727,99 лв. 

- На 27.03.2017 г. бе купен климатик Gree Viola за 4 кабинет, на 

стойност 1950 лв. 

- Беше осъществен проект по програма „Училища на бъдещето“ на 

Фондация „Америка за България“ на стойност 80 000 лв. /60 000 лв. от 

Фондацията, 10 000 лв. от Настоятелството и 10 000 лева от бюджета/ 

за изграждане на биохимичен лабораторен център. Беше извършен 

цялостен ремонт на кабинет №4 на стойност 34628,53 лв. Закупено 

обзавеждане и оборудване по проекта: лабораторен остров, 

лабораторна камина, лабораторен плот, лабораторна мивка, 

тринокуларен микроскоп, бинуколярен микроскоп, лаптоп, проектор, 

тъч дисплей, табуретки и столове за кабинета, ученически маси и 

бюро.  

- По проект „Твоят час“ от МОН бяха дарени на гимназията: 

преносим компютър, късофокусен прожектор, баскетболни кошове и 

тенис маси. 

- Беше открит „Център за мултиротони летящи системи”. 

Проектът се финансира от фондация „Русе – град на свободния дух“ – 

5 100 лева, Училищно настоятелство към МГ „Баба Тонка“ – 7 000 

лева и Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ – 5 000 

лева и се осъществява с подкрепата на РУ „А. Кънчев“. Купени са 

различни видове дронове. 
 

Значително беше съдействието на училищното настоятелство за 

подобряване на условията на обучение: 

- Бяха закупени 5 комплекта LEGO 5 бр. за 3960 лв. за клуба по 

роботика. 

- Беше закупен мултимедиен проектор на стойност 2277 лв. 

- Настоятелството осигури годишен абонамент за библиотеката за 2017 

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

34,95 лв. 

- Всички ученици от гимназията бяха застраховани в ЗД „Армеец“ на 

стойност 1295,30 лв. 

- Закупени народни носии за танцовия състав – 5490 лв. 

-  Бяха доставени нови 30 шкафчета за лични вещи на учениците на 

стойност 2000 лв. Общият брой на шкафчетата до момента е 474. 

- Беше осигурено материално стимулиране и подобряване битовите 

условия за учителите – за награждаване на учители – 2000 лв., за 

представително облекло на учители – 6838 лв. от фирма „Маркам“ и ЕТ 

„Скуиз“, семинар за учители 5000 лв. Средствата са целево дарение от 

фирма „Юникомс България“ ЕООД с управител Дамян Дамянов. 
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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 23 групи за ЗИП по следните предмети: 

биология и здравно образование в ІХ клас, химия и опазване на околната 

среда в ІХ клас, български език и литература – ХІІ клас, математика – VІ и 

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

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

Учениците в пети клас, които се обучават по нов учебен план, имаха 

избираема подготовка по математика и по информационни технологии по 

един час седмично. 

За осъществяването на богата извънкласна дейност бяха сформирани 

общо 34 групи за свободноизбираема подготовка (в т.ч. по изобразително 

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

Гимназията се включи в проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие 

на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

/Твоят час – фаза 1/, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Бяха 

сформирани 28 групи от 19 учители с 319 ученици. По проекта бяха 

получени 35 640 лева.  

Продължи участието на гимназията в Националната програма 

„Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. В 
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съответствие с броя на учениците, участвали в национален кръг на 

олимпиадите по различни предмети през миналата учебна годна общо 12 

учители подготвиха и реализираха проекти за обучение на 15 групи 

ученици на обща стойност 21 450 лв.  

През годината бяха изпълнени два значими проекта за модернизиране 

на материалната база – създаване на Биохимичен лабораторен център, 

проект финансиран от фондация „Америка за България” / 60 000 лева/ и 

създаване на Център за мултироторни летящи системи, финансиран от 

фондация „Русе – град на свободния дух” /5 000 лева/. И двата проекта са 

съфинансирани от бюджета на гимназията и от Настоятелството. 

  

СЕПТЕМВРИ 

Традиционно в първите дни на септември в почивната станция в 

курорта „Св. св. Константин и Елена“, Варна бяха проведени 

подготвителни школи за ученици от гимназията. От 01 до 06.09.2016 

година 25 ученици проведоха пълноценни общофизически, технически, 

тактически занимания по различните видове спорт под ръководството 

Венета Велчева и Татяна Пенчева. От 6.09 до 11.09.2016 г. бе проведена 

лагер-школа с участие на 17 ученици и ръководители Снежана Пенева, 

старши учител по биология и здравно образование и Евелина Минчева, 

старши учител по математика. 

Магдалена Желязкова участва в международен курс за обучение по 

проблемите на холокоста в гр. Йерусалим, Израел – 04-12.09.2016 г. 

В международния фестивал на младите математици, 6– 13 септември 

2016 г., град Созопол, в сборен отбор, участваха  Дона-Мария Иванова и 

Пресиана Маринова от XII a клас. 

На 15 септември 2016 г. беше открита 153. учебна година на 

училището. Присъстваха много родители. Поздрави отправиха областният 

управител Стефко Бурджиев, проф. д-р Диана Антонова – зам. ректор на 

РУ „А. Кънчев“ и Спасимир Димитров – директор на общинска дирекция 

„Управление при кризи“. 

На 20. септември евродепутатът Светослав Малинов беше гост на 

гимназията и имаше дискусия с учениците от клуба по дебати. Той 

представи годишния конкурс на Европейско междучасие „В каква Европа 

искам да живея след пет години?“. По – късно победител в него стана 

Мартин Михайлов, XIIa и беше на посещение в Брюксел в периода 28 – 30 

март 2017 г. 

От 22. до 25. септември 2016 г. 17 учители се включиха в 

организирания пътуващ семинар в Гърция. Участието беше подпомогнато 

със средства от Настоятелството дарени от Дамян Дамянов. 

На 30.09.2016 г. клуб Роботика - ПМГ "Баба Тонка" взе участие в 

Европейската нощ на учените, която се проведе в Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе. Участниците в клуба, заедно със своите 

ръководители представиха дейността на клуба и участията си в различни 

състезания пред русенската общественост. 
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ОКТОМВРИ 

Клуб Роботика от ПМГ "Баба Тонка" взе участие в Ruse Code Week 

2016 - "Дигитализирай в бъдеще време", което се проведе на 15. и 16. 

октомври 2016 г. в Русенски университет. Клубът участва с обучение на 

граждани от Русе в конструиране и програмиране на роботи и представи 

дейността си. 

По договор между ПМГ „Баба Тонка” и Регионалния исторически 

музей в Русе беше осъществен проект за съвместна работа, изготвен от 

Калина Владова. По проекта бяха организирани под формата на уъркшоп 

следните уроци: “Търсачи на съкровища“, „Музеят – съкровищница, 

музеят – разказ, музеят – медия. Погледи към съвремието“, “Как да 

разпознаваме и четем римски монети?“, „Дунавският Лимес в 

Североизточна България“ – образователна игра за  римското наследство в 

североизточна България и „Търсачи на съкровища“. 

 

НОЕМВРИ 

На 7. и 8. ноември 2016 г. Митко Кунчев участва участва с постер 

„Climbing the stairs: implementing the IBL from students’ explorations to 

teachers’ motivation” в конференцията „Educating the Educators”, Conference 

on international approaches to scaling-up professional development in maths 

and science education, University of Education Freiburg, Freiburg, Germany.  

На 16 ноември 2016 г. в Канев център беше проведена родителска 

среща, на която бяха поканени всички родители. Беше подготвена 

програма от училищните състави и презентации от директора, 

настоятелството и ученическия съвет. Автор на сценария беше А. 

Киранова – старши учител по БЕЛ. За съжалени, много малко родители се 

отзоваха. Залата остана почти празна. 

Анкета за проучване мнението на родителите беше проведена на 

15.02.2017 г. от училищния психолог Миглена Дамянова. Общият брой 

анкетирани е 424 родители. Целта на анкетата е изграждане на училищна 

стратегия, кореспондираща изцяло с реализирането на държавната 

образователна политика. Резултатите от анкетата са поместени в 

годишника. 

В рамките на популярната национална инициатива на Джуниър 

Ачийвмънт България – Мениджър за един ден, ученици от ПМГ „Баба 

Тонка“ осъществиха връзка с местни фирми и институции, които избират 

ученици за свои „мениджъри за един ден“. Ученикът Георги Кръстев, 11.б 

беше Президент на България за един ден на 17 ноември 2016 г. 

Ученици от десети до дванадесети клас участваха в Световната 

седмица на предприемачеството - най-мащабният в света празник на 

новаторите и предприемачите, които дават живот на нови бизнеси. 

Дейностите бяха в РУ „Ангел Кънчев“ на 18.11.2016 г. 

През месец ноември 2016 г. беше публикуван докладът за резултатите 

от международното изследване PISA2015. В него на 23.04.2015 г. бяха 

участвали 42 ученици от гимназията. Както се вижда от таблицата, 
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резултатите на нашите ученици са далече над средните и спрямо България 

и спрямо всички страни. 

 

Съдържателна 

област 

Среден резултат 

на учениците от 

МГ 

Среден резултат 

на българските 

ученици 

Среден резултат 

на учениците от 

всички страни 

Природни науки 572 446 493 

Математика 584 441 490 

Четене 553 432 493 

 

На 23. ноември беше организиран и проведен ден на Американския 

университет в България. Гости бяха проф. Димитър Христозов и Цветанка 

Граховска. 

На 30 ноември 2016 г. беше проведено ново изследване за оценяване 

на функционалната грамотност на ученици от девети клас. От гимназията 

участваха 24 ученици от 9.в клас. Средният резултат беше 34 точки от 

максимум 40. По-подробно – 54% от учениците нямат затруднение при 

възпроизвеждане и демонстриране, а 46% надхвърлят изискванията. 

 

ДЕКЕМВРИ 

 На 07.12.2016 г. от 18:00 часа в учителската стая на ПМГ „Баба 

Тонка“ се проведе делегатско събрание за излъчване на родители - членове 

и резервни членове на Обществения съвет към ПМГ „Баба Тонка“. За 

членове първия Обществен съвет на гимназията в съответствие с чл. 265 от 

ЗПУО бяха избрани: 

 Лилия Георгиева 

 Мария Пеева 

 Румяна Къснеделчева  

 Пламена Гагова 

 Палма Тараланска 

 Димитър Миленков  

 Представителят на Община Русе в съвета е Сабина Минковска, 

началник отдел „Финансово-стопански дейности”. 

 На първото си заседание на 15.12.2016 г. Общественият съвет избра 

за председател Пламена Гагова.  

На 16.12.2016г. ученици от гимназията участваха в Ден на 

географията. Тази интересна и нестандартна инициатива събра ученици, 

учители и почитатели на науката география. Събитието започна с 

презентация на проф. Румен Пенин, преподавател в СУ“Кл. Охридски“, на 

тема: „Едно необикновено пътуване в Западна Африка “. След това 

започна състезанието „Географиада в Русе“. В него участваха отбори от 

десет училища в града. Събитието се проведе в Пленарна зала и бе 

организирано от издателство „Булвест“, Географ БГ и Община Русе. 

На 22.12.2016 г. в Доходното здание се състоя благодворителен 

коледен концерт организиран от гимназията и Настоятелството. Сценарист 
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М. Гъркова, музикални изпълнения – А. Добрева, танци – Т. Пенчева и 

художествена украса – В. Гунева. 

На 23.12.2016г. в учителската стая учениците от пети клас сурвакаха 

всички учители. 

 

ЯНУАРИ 

През януари 2017 г. Ася Кулева организира участието на ученици  в 

първата фаза на проекта за училищен театър на немски език „Vorhang auf 

für Deutsch“ – съвместен проект на Гьоте институт – София, МОН, 

Посолството на Германия и фондация „Ханс Зайдел“ с видео от 

постановката “Die Freiheit ist…”. 

 

ФЕВРУАРИ 

 На 22.02.2017 г. в р-нт Дунав се проведе честване на 20 години от 

създаване на Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка”. 

Присъстваха първият председател – доц. Марко Тодоров  и почти всички 

бивши председатели – арх. Цвети Русинов, Юри Дудев, Светослав Михов, 

Петър Ангелов и др. Председателят на настоятелството – Наталия 

Кръстева връчи диплом за Дарител на Дамян Дамянов, Иван Иванов, арх. 

Цвети Русинов и Гаврил Ганчев, дарили повече от 50 000 лева на 

Настоятелството. Митко Кунчев направи кратък преглед на 

двадесетгодишната дейност на най-активното настоятелство в Русе. 

  На 28.02.2017 г. беше открит Биохимичен лабораторен център на 

мястото на стария кабинет №4. Общата стойност на центъра е 80 000 лева. 

Сумата беше осигурена по следния начин: 10 000 лева от бюджета на 

гимназията, 10 000 лева от Училищното настоятелство и 60 000 лева от 

фондация „Америка за България”. За целта гимназията кандидатства през 

ноември 2015 година по инициативата на фондация „Америка за България” 

за модернизация на учебната среда „Училища на бъдещето”. От 

кандидатствалите 270 училища само 15 ще получат финансиране. 

 Цялостното проектиране е дарение от  

"НОРД ПЛАН" ООД: Част Архитектура: водещ проектант: арх. Цвети 

Русинов, проектант: к. арх. Елия Алахверджиева, Част Конструкции: инж. 

Пепка Русинова, Част Ел: инж. Венетка Табияшка, Част Вик: инж. Пламен 

Тодоров, Част ОВК: инж. Велислав Върбанов. 

Училищният екип по проекта беше в състав: Митко Кунчев, 

директор; Мариана Севева, ЗДУД; Тихомир Миков, ЗДАСД; Светлана 

Генчева, старши учител по химия и ООС; Валентин Билчев, старши учител 

по химия и ООС; Снежана Пенева, старши учител по биология и ЗО; Бисер 

Станиславов, старши учител по биология и ЗО; Галина Бобева, 

ръководител направление ИКТ и Елена Милева, главен счетоводител.  

Центърът представлява многофункционално пространство, което се 

състои от хранилище по химия (стая №3), кабинет за 26 ученици (стая 

№4А), лаборатория за 13 ученици (стая №4Б), разделени с подвижна 
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преграда и хранилище по биология (стая №5). Това ще даде възможност за 

различни варианти на работа в центъра – една паралелка да работи 

едновременно в двете помещения или две паралелки да имат различни 

занятия, когато двете части са разделени. Ще може да се провежда 

обучение по химия и биология с използване на съвременни 

информационни технологии. 

Кабинетът е оборудван с 26 индивидуални чина, които да могат да се 

пренареждат лесно за различни уроци, лабораторна маса за учителя, 

ултракъсофокусен интерактивен проектор и документна камера за 

показване на различни опити на екрана. 

Лабораторията е оборудвана с лабораторен остров, лабораторна маса 

за учителя, компютър с тъчскрийн монитор и бяла дъска. 

Центърът разполага с тринокулярен микроскоп, 6 бинокулярни 

микроскопа, микроскопски препарати, стъклария, комплект сензори по 

химия и по биология и безжичен достъп до интернет. 

 

 

 

 

На 09.06.2016 г. бяха обявени резултатите – спечелихме 

финансирането на проекта! 

Основни изпълнители на проекта бяха: „РОАН 90“ ООД, Русе – 

строителна част; „Център за творческо обучение“ ООД, София – 

оборудване за използване на ИКТ и „Валерус“ ООД, София – лабораторно 

оборудване и микроскопи. 

 



 - 23 - 

МАРТ 

На 11 март 2017 г. учителите по математика организираха 

регионално математическо състезание „Математическа Атака”. За 

награждаването беше подготвен коктейл на отличените ученици и техните 

учители. 

Иновационен лагер за социални предприемачи, София, 17- 

18.03.2017 г. 

На 21.03.2016 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. 

Във връзка с патронния празник беше издаден литературен сборник с 

творби на ученици от гимназията. 

В брой №2 / 2017 на списание „Професионално образование” 

издателство „Аз Буки“ публикува няколко статии на учители от 

гимназията в рубриката Училище за учители. В увода се казва: 

Настоящата рубрика на научно списание „Професионално 

образование“ има амбициите да показва опита и добрите практики на 

водещи български училища – в България и по света.  

Родните образователни институции не само обучават нашите деца на 

четмо и писмо, но имат и отговорната задача да ги изграждат като 

личности. Това не може да бъде направено без съвместните усилия на 

учители и родители, без здравата връзка между преподавател и ученик.  

С дълбоко уважение към дейността на българ-ския учител, Национално 

издателство „Аз-буки“ развива тази рубрика като поле за споделяне на 

опит, обмяна на идеи и добри практики. По този начин даваме 

възможност на преподаватели и училищни настоятелства да споделят 

информация за успехи, срещани проблеми и начини за тяхното решаване, 

които да се превърнат в безценен помощник за много техни колеги. В 

настоящия брой представяме Математическа гимназия „Баба Тонка“ – 

Русе. 

Статиите са: 

- Не само с линийка и пергел, Боряна Куюмджиева, главен учите по 

математика; 

- Let’s catch the gold fish! Места за учене, Вяра Гунева, старши учител 

по изобразителна изкуство; 

- Развитие на техниката и информационната мрежа в ПМГ „Баба 

Тонка“, Галина Бобева, Ръководител направление ИКТ; 

- Създаване на мобилни приложения в извънкласната работа по 

информатика, Сюзан Феимова, старши учител по информатика; 

- Стъпалата, Митко Кунчев, директор на ПМГ „Баба Тонка“, Русе. 

Представители на Клуба за ООН: Лора Петкова – XIа клас, Цветомир 

Веселинов – XIг клас и София Енчева – IXд клас взеха участие в 

Международна конференция Модел ООН в гр. Птуй, Словения от 30.03. до 
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06.04.2017 г. Лора Петкова получени награда за най-добър защитник на 

национална теза. 

 

АПРИЛ 

Развитието на обучението по ключовата компетентност 

предприемачество е изключително успешно, както се вижда от отчета на 

клуба по предприемачество с ръководител Нели Тихомирова. На 

Националното състезание „Виртуално предприятие“, част от календара на 

МОН със статут на национална олимпиада по икономика, София, 

08.04.2017 г. участваха: Артур Торосян, Ивелин Димитров, Михаел 

Георгиев, Петър Радев и Цветомир Петков от 11а, които се класираха на 

III-то място, отборно. Артур Торосян се класира на II-ро място, 

индивидуално.  

 На 12 април 2017 г. в София се проведе конференция "Образование 

за професиите на бъдещето", организирана от Фондация "Америка за 

България" и вестник „Капитал“. В нея взеха участие Митко Кунчев, Йоана 

Тасева, Галина Бобева, Даниела Иванова, Снежана Пенева и Калоян Начев. 

ТТ „Магим” под ръководството на Ася Кулева  представи постановка 

„Огледалото на Алиса” – сценична адаптация на „Алиса в страната на 

чудесата" (1865) и „Алиса в огледалния свят" (1871) от Луис Карол, 

посветена на 185-тата годишнина от рождението на автора. 

Благотворителни представления бяха на 18, 19 и 20 април 2017 г. в зала 

„Русе“. 

На 21 април 2017 година от 11.00 часа в зала „Европа” на Доходното 

здание в Русе се проведе  традиционната литературна конференция. Темата 

тази година беше „Сънувало словото време, сънувало, че е безвремие”. На 

литературната конференция освен интерпретации на художествени 

текстове, учениците от V – ХІІ клас представиха за първи път и сценични 

интерпретации на художествените текстове, които  са коментирали в 

своите доклади. Организатори на тази образователна и артистична проява 

бяха учителите по български език и литература от гимназията, училищното 

настоятелство към ПМГ „Баба Тонка”, Доходното здание в Русе и 

преподавателят по методика на обучението по български език и литература 

към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” професор 

Радослав Радев. За рецензирането на сценичните интерпретации  се 

погрижи жури в състав проф. Р. Радев, журналистката от в. „Утро” Нели 

Пигулева и актрисата Мина Маринова. Сценарист на проявата беше 

Антония Киранова – старши учител по български език и литература в ПМГ 

„Баба Тонка”, а колегите и от методическото обединение по български 

език и литература – Доротея Александрова, Цветелина Георгиева, 

Вероника Върбанова и Румен Горанов, участваха  в цялостната подготовка 

и представянето на учениците  в конференцията. 

На 21 април 2017 г. в ресторант „Дунав Плаза” се проведе пролетен 

МГ куиз организиран от фонд „Математика на бъдещето” с водещ Петър 

Вучков. Куизът се проведе в три кръга – тестови въпроси, въпроси по 

снимки и клипове и въпроси с повишена трудност. Участваха 9 отбора. 
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Победител стана отборът на 12.б клас. Финансирането беше осигурено от 

Ивелин Николов, управител на фирма „Хермес Линд”. 

Ученици от гимназията участваха в Националния фестивал на 

руската песен, поезия и танци под надслов „Пусть всегда будет солнце!”.  

Конкурсът за изпълнение на стихотворения от руски автори се състоя на 24 

април 2017 г. В него Симона Емилова Тодорова от ХІ-а кл. стана Лауреат 

на голямата награда и участва в националния кръг, а Никол Павлова  от ІХ-

в кл. зае ІІІ-то място. Конкурсът за изпълнение на руска песен беше 

проведен на 27 май 2017 г. Александра Неделчева от ХІ-а кл. се класира на 

IIІ -то място в категория „Индивидуални изпълнители“. 

 

МАЙ 

 От 28 април до 3 май 2017 г. в Москава се проведе Международен 

конкурс „Математика и проектиране”. В него бяха допуснати да участват с 

проекти: 

1. Виктор Топоров и Кристиан Спасов от X в клас, проект „ Научни 

дуели“ – I място в направление „Електронен тематичен журнал” 

2. Селин Шемсиева и Йоанна Илиева от X д клас, проект „Изкуствена 

имунна система“ – I място в направление „Математическо 

моделиране на реални процеси” 

3. Селин Шемсиева и Йоанна Илиева от X д клас и Светлана 

Вълчева от X г клас, проект „Стъпка по стъпка към съвременните 

измервания“ – I място в направление „История на математиката” 

 В рамките на конкурса се проведе международен интелектуален 

квест „Математическа вселена". Участниците бяха разпределени в 10 

екипа с международно участие. Отборът на Селин Шемсиева от X д клас се 

класира на ПЪРВО място и тя спечели ЗЛАТЕН медал. Отборът на Бояна 

Чолакова от X в клас се класира на ВТОРО място и тя получи СРЕБЪРЕН 

медал. Научен ръководител на учениците е Сюзан Феимова. 

На 5 май 2017 г. в двора на гимназията се проведе Гергьовденско 

надиграване между паралелките по класове. Победители станаха: VІІ а 

клас, VIII в клас,  ІХ д клас, Х а клас, ХІ г клас, ХІІ а клас. 

Русенският фестивал на роботиката се проведе на 7 май 2017 г. в 

Корпус 2 на Русенския университет. Регионалната инициатива е част от 

програмата „Роботика за България“. Тя се осъществи в резултат на 

съвместната работа между ПМГ „Баба Тонка“ и РУ „Ангел Кънчев”. Във 

фестивала участваха 5 отбора на ПМГ „Баба Тонка“, които представиха 

пред жури работата си в в няколко направления - „Робо дизайн“, „Робо 

игра“, „Отборната игра“ и „Изследователски проект“. Крайното класиране 

бе определено от представянето на всеки отбор в четирите 

направления. Отборите на ПМГ-Русе се класираха в група А /участващи за 

втора година в програмата/– отбор RoboTeam – ТРЕТО място, група Б 

/участващи за първа година в програмата/, отбор Ruse Botmakers – ПЪРВО 

място, отбор RoboDuty – ВТОРО място. Много силно беше участието на 

гимназията във второто Иновативно младежко изложение ЕКСПО в Канев 
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център на Русенския университет на 12 май 2017 г. Представиха се 

клубовете по роботика и предприемачество.  

Международното състезание по английски език HIPPO за първи път 

беше проведено в три етапа: 

1. Първи предварителен кръг на 01.03.2017 г., в който участваха 62 

ученици от гимназията; 

2. Втори предварителен кръг на 30.03.2017 г., в който бяха 

допуснати 18 ученици; 

3. Финален кръг – 13-14.05.2017 г. в Лидо ди Йезоло, Италия, за 

който бяха поканени: Йоанна Ачева, XIб клас – III място 

(преподавател Атанаска Йорданова) и Йоана Мицова, VIIIб клас – 

XVI място (преподавател Ивета Иванова). 

На 14 май 2017 г. за първи път беше организирано и проведено 

математическото състезание „Питагор” за ученици от IV клас. Резултатът 

от него участва в образуването на бала за приемане на ученици в пети клас 

в ПМГ „Баба Тонка”. Участваха 75 ученици от Русе. 

На 19 и 22 май бяха проведени НВО в седми клас и ДЗИ. 

На 23.05.2017 г. световно известният математик Марк Соул, 

директор на Център за математически таланти към института Курант в Ню 

Йорк /Center for Mathematical Talent at Courant Institute/ и организатор на 

популярния в САЩ фестивал на математиката Джулиа Робинсон /Julia 

Robinson Mathematics Festival/ изнесе уроци пред ученици и учители от 

ПМГ „Баба Тонка“ и представи фестивала. 

На 24 май на двора на гимназията беше честван Денят на българската 

просвета и култура и на славянската писменост и бяха изпратени 

абитуриентите от випуск 2017 г. 

26 май 2017 г. беше неучебен по решение напедагогическия съвет. 

Бяха проведени общо 12 различни дейности организирани от ученическия 

съвет. Учителите имаха вътрешна квалификационна дейност. 

Едно от най-хубавите неща, които се случиха през учебната година, е 

инициативата на Даниел, за която разкавам по-надолу. В нея се включиха 

повече от 200 бивши ученици, които живеят в Европа и САЩ. За подкрепа 

на инициативата на 26.05.2017 година в Младежки парк - град Русе, голям 

брой ученици и преподаватели от ПМГ „Баба Тонка” бягаха заедно с 

Даниел. Бягалите 7 километра получиха специални грамоти. Ето обявата за 

събитието: 

 

700 километра за МГ „Баба Тонка“ 

Даниел Иванов бяга 100 поредни дни по 7 километра на ден 

Цел: набиране на средства за обновяване на спортната база на гимназията 
 

НАЧАЛОТО 
„Всичко започна с: „Не можеш да избягаш 100 поредни дни по 7км“-

„Мога“-„Не можеш!“-„Хайде на бас“-„Хайде де! За 200лв!“-„Хаха, дадено!“... 
Хванах се на още няколко баса, за да се мотивирам с бягането. След 24ч 
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станаха над 1000лв. „Ако успея – казах си в този момент – ще ги даря за 
смислена кауза“. 

Това разказа Даниел Иванов, МГвипуск 2009. 
ИНИЦИАТИВАТА НА ДАНИЕЛ 

В МГ „Баба Тонка“ се предлагат широк спектър от извънкласни дейности, 
които оформят всестранно развити личности – спорт, концерти, СИП занятия, 
Драм-състав и други. Дисциплина, отговорност, воля, работа в екип и добро 
физическо здраве са само част от това, което ми дадоха спортните отбори на 
гимназията. Безценен опит за цял живот. В подкрепа на спортните дейности и 
след разговор за нуждите на гимназията с директора реших да даря всички 
събрани пари за обновяване на спортната й база. 
ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВАТА 

За да подкрепим Даниел ще бягаме 7 километра в Парка на младежта на 
26 май 2017 г. Започваме в 13.00 часа от вазата.  
УСПЕХ 

Facebook: @OutrunTheFund 
Към 24ти април 2017 = ден 14 от 100 вече имаме подкрепата на 67 

благо-дарители с общо £1634 = 32% от целта £5000. 
Вярваме, че чрез съвместните усилия на приятели, познати, непознати, 
учители, родители и бизнеса ще постигнем нашата обща цел!  
ЩЕ СЪБЕРЕМ 20 000 ЛВ. И ЩЕ КУПИМ НОВИ УРЕДИ ЗА СПОРТ 
 

Даниел успя! Резултатът след края на бягането е: набрани средства 

общо чрез банкови преводи 13 041.33 лв., собствени средства от 

Настоятелството – 5 000 лв., от бюджета на гимназията – 2 000 лв. ОБЩО 

20041.33 лв. 

 

Участници във финалите на ученическите игри 

 Бадминтон, юноши VІІІ - Х клас, Републиканско първенство, 

проведено на 1 - 4.06.2017 година в град Севлиево: отборно класиране: III 

място; индивидуално класиране: Александър Ангелов, IX г клас, II място. 

 Волейбол, девойки ХІ-ХІІ клас, Републиканско пъвенство, 

проведено  10 - 15.05.2017 година в град Етрополе, класиране: VIIІ място. 

 Лека атлетика, юноши VІІІ - Х клас, Републиканско първенство, 

проведено на 2 - 4.06.2017 година в град Сливен, отборно класиране:  III 

място; индивидуално класиране: щафета 4х100 м. , І място – Обретен 

Обретенов, Х а клас, Веселин Милушев, IX а клас,  Валентин Папазов,  IX 

а клас, Венелин Георгиев, IX г клас, Георги Бърдаров, Х а клас, ІІ място – 

висок скок, Илия Димитров, IXв клас,   І място – тласкане на гюлле 

 

ЮНИ 

На 2 юни 2017 г. беше открит „Център за мултироторни летящи 

системи”. Проектът се финансира от фондация „Русе – град на свободния 

дух“ – 5 100 лева, Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка“ – 

7 000 лева и Профилираната математическа гимназия „Баба Тонка“ – 5 000 

лева и се осъществява с подкрепата на РУ „А. Кънчев“. Той ще се използва 

като  модерна технологична среда за организиране на учебна и научно-

изследователска дейност в ПМГ „Баба Тонка“ в областта на проектирането 
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и управлението на безпилотни летателни апарати с мисия. Проектът се 

ръководи от Силвия Йорданова. 

На 3 и 4 юни 2017 г. София беше домакин на Националния 

технологичен фестивал SoftUni Tech Fest 2017, организиран от Софтуерния 

университет. На конкурса бяха представени изключително амбициозни, 

силни и сериозни работи и конкуренцията бе много голяма. Трите 

ученички от ПМГ „Баба Тонка” – Селин Шемсиева, Йоанна Илиева от 10.д 

клас и Светлана Вълчева от 10.г клас, разработиха, представиха и 

защитиха достойно своята идея и спечелиха сребърни медали, като се 

класираха на призовото второ място в направление „Софтуерни и уеб 

приложения под 18 г.” с проекта си „Изкуствена имунна система” 

(AIS\Artificial Immune System). Създаденото от тях приложение симулира 

модели за борба с антигени в човешката имунна система и може да има 

приложение в медицината и фармацията. Научен ръководител на 

учениците е Сюзан Феимова – старши учител по информатика и ИТ в ПМГ 

„Баба Тонка”. 

Виртуалните фирми от гимназията участваха в Младежкия бизнес 

форум „Изгряващи звезди“, Варна, 01-02.06.2017 г., като  „Revinton” 

спечели наградата на Министерство на икономиката „Представяне на 

търговска марка“ и наградата на Citibank „С внимание към клиента“. 

На 6 юни 2017г. в Русенския университет се проведоха Празници на 

роботиката и мехатрониката, където отборът на ПМГ „Баба Тонка“ зае 

отборно ТРЕТО място. В отделните направления учениците се класираха: в 

категория мини сумо 10х10 – второ място Петър Петров-IXв,  трето място 

Иван Петров-IXв, в категория LEGO „Сумо“ – второ място Иван Петров-

IXв , в категория LEGO „Следене на линия“ – второ място Валентин 

Тамахкяров-Vа клас, трето място Хакан Хасан - Xв. Ръководител на отбора 

е Донка Симеонова-старши учител по информатика и ИТ. 

За първи път беше проведено експериментално външно оценяване в 

пети клас по география и икономика на 7.06.2017 г. 

На 14.06.2017 г. младежи от Италия, Испания, Гърция и Португалия 

бяха в гимназията и имаха среща-разговор с ученици на тема 

„Интеркултурна комуникация в действие”. Срещата беше организирана от 

Ася Кулева. 

От 13 до 15 юни 2017 г. за първи път се проведе национално външно 

оценяване за X клас по дигитални компетентности. Резултатите очаквано 

бяха много високи. 

На 16 юни 2017 г. в пленарната зала на Община Русе тържествено 

бяха връчени дипломите на зрелостниците. 

На 17 юни 2017 г. за първи път беше проведено математическо 

състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас. 

Резултатът от него участва в образуването на бала за приемане на ученици 

в пети клас в ПМГ „Баба Тонка”. Участваха 55 ученици от Русе. 

На 17 юни 2017 г. в сграда „Експериментариум“ на София Тех Парк се 

проведе националното състезание „Фестивал на роботиката“ по програма 

„Роботика за България“ - 2017. Отборите на ПМГ „Баба Тонка“ – Русе се 
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класираха на ПЪРВО, ВТОРО и ТРЕТО място. Отборът „RoboDuty” се 

клъсира първи и спечели призът ШАМПИОН, „Ruse Botmakers” се 

класираха ВТОРИ, а „TheForce” заеха ТРЕТО място. 

На 23 и 24 юни 2017 г. в РУ „Ангел Кънчев“ се състоя 

Международната научна конференция "CompSysTech 2017". В 

ученическата секция на конференцията участваха 5 ученици с 2 проекта. 

Външното оценяване по английски език в 8. клас беше проведено на 

23 юни 2017 г. 

 

ЮЛИ 

Ученици от гимназията участваха в IV турнир „Математика без 

граници”. Той се провежда в четири кръга – есенен, зимен, пролетен и 

финал. От първите три кръга са спечелени три златни, девет сребърни и 

един бронзов медали. За финала в Несебър (01.07 - 03.07.2017 г.) са 

поканени шестима ученици с ръководител доц. д-р Илияна Раева от РУ 

„Ангел Кънчев”. 

 

ЮЛИ 

Организиране и провеждане на лятна школа по роботика за ученици 

от ПМГ „Баба Тонка“ с Лего в периода 03.07.2017г.- 12.07.2017г.  по 

методика на Училището по роботика Robopartans. В лятната школа взимат 

участие 16 ученици, основно новоприети в V и VIII клас и ученици от IX 

клас. Целта на школата е да се разнообрази свободното време на 

учениците, да се популяризира роботиката като извънкласна форма в 

ПМГ“Баба Тонка“ и да се подготвят нови участници в отборите по 

роботика на гимназията. Ръководител на школата е Донка Симеонова. 

 За първи път ученици от гимназията участваха в Сингапурската 

международна математическа олимпиада (Singapore International Math 

Olympiad Challenge – SIMOC). Състезанието има първо задочен кръг. На 

базата на показаните резултати се поканват ученици да участват в очния 

кръг в Сингапур. През 2017 година в задочния кръг участваха повече от 22 

000 ученици от 19 страни, в това число и ученици от VI клас на ПМГ „Баба 

Тонка“ с ръководител доц. д-р Илияна Раева от РУ „А. Кънчев“. След 

отличните резултати и спечелените медали трима ученици от гимназията 

получиха покани за участие в междунaродната олимпиада в Сингапур от 

14 до 17 юли 2017 г.: Йордан Петков, Константин Георгиев и Станислав 

Григоров. Учениците бяха водени от доц. д-р Илияна Раева и Митко 

Кунчев. Финансирането беше осигурено от спонсори, като най-голям 

принос имаше фонд „Математика на бъдещето”. Учениците постигнаха 

изключително високи резултати: бронзов медал за Станислав Григоров, 

златен медал за Йордан Петков, а Константин Георгиев спечели златен 

медал и стана шампион на състезанието /само един ученик във всяка 

възрастова група става шампион на състезанието/. 

В международното математическо състезание „Австралийско 

Кенгуру”, което се проведе в аулата на гимназията на 28 юли 2016 г., 

участваха 12 ученици от гимназията и още 9 ученици от други училища. 
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Гергана Джикова и Ирена Черкезова от 9.д клас взеха участие в 

Лятната академия по химия за ученици 5. – 9. клас в с.Дрента, община 

Елена, 30 юли – 5 август 2017 г. 

 

АВГУСТ 

Участие в XVI Лятна изследователска школа по математика и 

информатика от 31.07 до 20.08.2016 г. в Благоевград. 

Участие в лагер-школа по математика в Чепеларе с ученици лауреати на 

математическото състезание „Европейско Кенгуру” от България, Румъния, 

Казахстан и Армения и гост-лектор проф. Сава Гроздев. Ръководители: 

Мирослава Костадинова, Йоана Тасева, Галина Бобева и Вяра Гунева. 

 

V. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

 На 26.10.2016 г., от 18.00 часа в учителската стая на ПМГ “Баба 

Тонка” се проведе Общо събрание (ОС) на Училищното настоятелство 

(УН) към МГ „Баба Тонка”. То се свиква с решение на Управителния съвет 

от 26.09.2016 г., Протокол № 7, на основание чл. 23 от Устава на 

сдружението. Присъстваха 30 членове, отсъстваха 9. Председател на 

събранието беше Митко Кунчев – секретар на Управителния съвет на УН 

към МГ „Баба Тонка”, а за протоколчик беше избрана Атанаска Йорданова 

– старши учител по английски език. 

На събранието беше направен отчет за дейността на Управителния 

съвет за периода от 25.11.2014 г. до 30.09.2016 г. и бе избран нов 

Управителен съвет и Председател на Настоятелството: 

1. адвокат Наталия Георгиева Кръстева - Председател; 

2. Пепа Желязкова Динева, счетоводител; 

3. Нина Маринаво, „АРТИСТИКА“; 

4. Кремена Викторова Николова, „АКВИЕМ“; 

5. Гаврил Станев Ганчев, „НЕТКОМ“; 

6. Иван Николаев Иванов, „ТИВА КОМ“; 

7. Митко Христов Кунчев, ПМГ „Баба Тонка“. 

 

Родителски срещи   

за учебната 2016/ 2017 година 

 

В годишния план за образователно-възпитателната работа в 

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

№ 4/12.09.2016 г., бяха предвидени и проведени следните родитело - 

учителски срещи: 

16.09.2016 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. 
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09.11.2016 г. Класова родителска среща за избор на родител делегат 

на събранието за избор на членове на Обществен съвет към ПМГ „Баба 

Тонка“. 

16.11.2016 г. Общоучилищна родителска среща в Канев център за 

представяне дейността на гимназията, организирана от Училищното 

настоятелство и ръководството на ПМГ „Баба Тонка“ 

15.02.2017г. Отчитане на резултатите от УВП през първия учебен 

срок и информация за предстоящите ДЗИ и НВО. 

26.04.2017 г. Обсъждане на текущите резултати и мерки за 

успешното приключване на учебната година. 

Служебни родителски срещи за връчване на задължителните 

характеристики на учениците: 31.05.2017 г. – ХІІ клас, 17.06.2017 г. – V – 

VІІ клас, 04.07.2017 г. – VІІІ – ХІ клас. 

Със Заповед №4/15.09.2016 г. на директора, беше утвърден график за 

консултиране на родители и класови родителски срещи за първия срок, 

както следва: 19.10.2016 г., 10.11.2016 г., 14.12.2016 г., 18.01.2016 г. 

Със Заповед №216/13.02.2017 г. на директора, беше утвърден график 

за консултиране на родители и класови родителски срещи за втория срок, 

както следва: 22.02.2017 г., 15.03.2017 г., 19.04.2017 г., 17.05.2017 г., 

07.06.2017 г. 
 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

В началото на учебната 2016-2017 година директорът изготви план за 

контролната дейност в гимназията, който включва целите, формите и 

методите за контрол. Основните  дейности в него бяха насочени към 

организацията и провеждането на учебно-възпитателната работа – 

успешното прилагане на новия учебн план и учебни  програми в 5. клас, 

посещения и наблюдения на уроци, анализ на резултати от учебната 

дейност, проверка 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 3 урока, ЗДУД – 20, от които 12 открити. Посетени 

са 32 учители, 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. 

Във връзка с прилагането на новия учебен план и учебни програми в 

5. клас беше извършен тематичен контрол като бяха посетени часове по 

всички учебни предмети. От проведеното събеседване с преподавателите 

са направени констатации за положителните страни и някои пропуски и 

недостатъци. 

Съществена част от работата беше насочена към установяване на 

резултатите  от обучението, чрез осъществен контрол върху резултатите от 
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Националното външно оценяване на учениците от 7 клас, 8 клас по 

английски език, дигитални компетентности за учениците от 10 клас и ДЗИ. 

 

По плана за контролната дейност ритмично беше проверявана учебната 

документация: 

- дневници – на 25.09.2016 г. дневниците бяха заверени от директора. 

На 11.01.2017 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; 

- ученически книжки –  в периода 28.09.-10.10.2016 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.-30.11.2016г. Съставен е протокол, в който по 

определени критерии са направени констатации за работата на 

класните ръководители. Във връзка с приключването на учебната 

година са проверени и заверени ученическите книжки, както следва: 

16.05 – 17.05. 2017 на ХІІ клас; 15.06-16.06.2017 г. на V, VІ и VІІ 

клас; 30.06.-01.07.2017 г. на VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас; 

- периодично през годината беше извършена проверка за спазване на 

графика и вземане на часовете на групите по СИП и модулното 

обучение по ФВС, по Националната програма „Ученически 

олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади, по 

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие 

в ученическите олимпиади“; 

- в периода 29.05. – 30.07.2017 г. по иготвен график за дежурство на 

учителите ежедневно се извърши проверка на ученическата 

униформа на входа на гимназията; 

- главната книга е проверена от директора на 28.11.2016 г.; 

- книгата за подлежащи е проверена от директора на 28.11.2016 г.; 

- личните картони   - проверени и заверени в края на учебната година. 

 

За упражняване на контрол и координация в работата на учителите 

през учебната година бяха изготвени графици за: 

- класните работи през І-ия и ІІ-ия срок; 

- дежурство на учителите; 

- часовете на групите по СИП; 

- приемен ден и час за родителите; 

- за консултации на учениците по всички учебни предмети; 

- за часовете на групите по Националната програма „С грижа за всеки 

ученик“. 

 

 
 

 



 - 33 - 

VII. РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

През учебната 2016/2017 г. бяха проведени 13 заседания на 

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

Педагогическия съвет  беше определена – Доротея Александрова.  

 На 28. 09. 2016 г., сряда, се състоя първото заседание на ПС на ПМГ 

„Баба Тонка” за учебната 2016/2017 година. Приети бяха следните 

планове: план за здравно образование на учениците за 2016/2017 учебна 

година; план с дейности, свързани с превенция на насилието; план за 

работа на училищната комисия по БППМН; план за действие при бедствия 

и аварии; план за работа на училищната комисия по БДП. Утвърдени бяха 

графиците за групите по СИП, консултации на ученици и родители. 

Утвърден беше и правилникът за безопасни условия за възпитание, 

обучение и труд. 

На 19.10.2016 г. от 16:30 ч. в кабинет 38 на ПМГ „Баба Тонка“ се 

състоя заседание на ПС, на което беше обсъден  и приет планът за 

квалификационната дейност на учителите за учебната 2016/2017 година. 

Утвърдени бяха списъците с учители делегати на Общото събрание. 

На 07.12.2016 г. от 16:30 в учителската стая  на ПМГ „Баба Тонка“ се 

състоя заседание на ПС, на което бяха утвърдени текстовете по чл. 48, ал. 1 

от Правилника за дейността на гимназията в съответствие с Наредбата за 

приобщаващото образование. Определена беше методиката за извършване 

на класирането на учениците, които желаят да бъдат приети за обучение в 

пети клас за учебната 2017/2018 година в ПМГ „Баба Тонка“, Русе. 

На 11.01.2017 г. на ПС беше приет Правилника за прием в 5. клас за 

учебната 2017/2018 година и беше отправено предложение на директора на 

гимназията да го утвърди след съгласуване с РУО - Русе. Утвърден беше 

план-приема за учебната 2017/2018 г.: прием след ІV клас – една паралелка 

с 26 ученици; прием след VII клас - две паралелки матеметика, две 

паралелки софтуерни науки и една паралелка природоматематически 

профил. Определи се начинът за балообразуване съгласно текста на 

предложението. 

На заседание от 03.02.2017 г. бяха приети доклади за приключване на 

I-ви учебен срок. Беше прието седмичното разписание за II-ри учебен срок. 

На заседание от 22.02.2017 г. бяха приети предложените допълнения 

по Правилника на гимназията. 

На 15.03.2017 г. на заседание на ПС бяха утвърдени предложенията 

за Правилника на гимназията с направените допълнения към него. 

На 19.04.2017 г. бяха направени следните предложения: за грамота 

„Неофит Рилски“ да бъде номинирана М. Севева, зам.-директор и старши 

учител по биология и здравно образование в ПМГ „Баба Тонка“. За награда 

„Русе“да бъде номиниран М. Кунчев, директор и старши учител по 

математика в ПМГ „Баба Тонка“. 

На 10.05.2017 г. на своето заседание ПС прие предложението за 

приемане на рамков учебен план за профилирана подготовка – 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2, т. 3 от Наредба № 4 за учебния план. 
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Прие предложението за спортовете за допълнителния час по ФВС. Прие 

предложението по паралелки на училищния учебен план за 5а, 6а и 8а, б, в, 

г, д класове за учебната 2017/2018 година. Беше приет Етичният кодекс на 

Гимназията, както и мерките по чл. 22 и  критериите по чл. 17 от Наредба 

16. 

На 16.05.2017 г. беше приет списъка с изявени ученици за 

знаменната група на 24.05.2017г. 

На 13.06.2017 г. на своето заседание ПС прие предложението за 

избор на първенец на випуск 2017. Предложения за награждаване на 

зрелостници при тържественото връчване на дипломите. Бяха сформирани 

групи по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

На 30.06.2017 г. на своето заседание ПС реши Александра 

Детелинова Неделчева от 11.а клас да получи  награда от Учебен център 

„Поликар“. 

На 05.07.2017 г. бяха направени отчети–презентации за работата на 

Предметните комисии и Методическите обединения през учебната 

2016/2017 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 гимназията 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 

записани след 

първо класиране 

2012/2013 127 3 98% 

2013/2014 127 3 98% 

2014/2015 125 7 95% 

2015/2016 129 1 99% 

2016/2017 124 6 95% 
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Учебната 2016/2017 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 девети 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. Антония Киранова, старши учител по български език и 

литература; 

2. Даниела Цветанова, старши учител по математика; 

3. Даниела Иванова, старши учител физика и астрономия. 

Със заповед № РД 09-2732/13.07.2017 г. министърът на 

образованието определи 89 училища в страната, които да получат 

допълнително средства за стипендии за образователни резултати. 

Училищата са разпределени в седем групи: 

първа група – 29 училища, които получават допълнително по 25 лева 

на ученик (от Русе са СОУПНЕ и СОУЕЕ); 

втора група – 7 училища, които получават по 35 лева на ученик (от 

Русе е АГ); 

трета група – 35 училища, които получават по 55 лева на ученик (от 

Русе е само МГ „Баба Тонка“); 

четвърта група – 8 училища, които получават по 75 лева на ученик; 

пета група – 6 училища, които получават по 25 лева на ученик; 

шеста група – 2 училища, които получават по 35 лева на ученик; 

седма група – 2 училища, които получават по 55 лева на ученик. 

В последните 4 групи няма училища от Русе. Така за пети път след 

2013 г. размерът на средствата за стипендии, който е обвързан с 

резултатите от обучението, показа, че 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 


