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

в Математическа гимназия „Баба Тонка“ 

през учебната 2018/2019 г. 

(155. учебна година), 
 

изготвен от Галина Живкова Бобева –  в. и. директор 

 

Учебната година ще остане в историята на гимназита с два факта: в 

края на календарната 2018 г. се пенсионира дългогодишният директор на 

гимназията Митко Кунчев, през май приключи започналият през 2018 г. 

основен ремонт на сградата.  
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Сто петдесет и петата учебна година не беше открита тържествено, 

тъй като нямаше къде. Ремонтът продължи. Учебната година започна на 

две смени в половината сграда. От учебната 2018/2019 година гимназията 

отново се именува Математическа. 

Учебният процес през първия срок бе организиран в дневна форма на 

обучение, на две смени: от 07.40 до 13.30 ч. и от 14.00 до 19.10 ч. Учебните 

занятия се водят по седмично разписание, заверено от РЗИ, на базата на 

кабинетна система. В края на първия срок от фирмата, изпълнител на 

ремонта, предоставиха готови помещения и стана възможно през втория 

учебен срок обучението да бъде възстановено на едносменен режим. През 

цялата учебна година физкултурните салони не се ползваха, заради 

продължаващия ремонт, което препятства пълноценното провеждане на 

часовете по ФВС. Спортните площадки започнаха да се ползват в самия 

край на учебната 2018/2019 г. 

Нови учебни планове според ЗПУО бяха приложени за 5., 6., 7., 8. и 9. 

клас. Свидетелства за основно образование получиха учениците от 7. клас. 

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. 

През учебната 2018 – 2019 г. за пръв път не се използваха хартиени 

дневници. Електронният дневник създаде много препятствия, беше 

многократно променян в хода на учебните занятия.  

От началото на втория учебен срок извънкласните дейности се 

организираха по различен начин, съгласно разпоредбите на чл. 21д, ал. 4 от 

Постановление № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Обн. - ДВ, 

бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Бяха сформирани 16 групи 
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за занимания по интереси, които да подкрепят развитието на ключовите 

компетентности на учениците в различни области. Те се организираха чрез 

педагогическите форми – клуб и състав.  

Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална 

креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са 58% от 

общия годишен брой часове. Клуб „Спортно ориентиране“ се води от 

външен за училището лектор. 

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

обучение беше 693, а в края – 694 (данните са съответно към 15.09.2018 г. 

и към 30.06.2019 г.) В самостоятелна форма се обучават трима ученици. В 

началото на учебната година бяха четирима, но една ученичка се отказа. 

Двамата дванадесетокласници завършиха успешно и се явиха на държавни 

зрелостни изпити на сесията август-септември. По решение на началника 

на РУО – Русе приемът на ученици в 8. клас беше планиран и реализиарн 

по 26 ученици в 4 паралелки, за първи път държавния план-прием по 

ЗПУО в 5. клас бе реализиран в две паралелки. 
 

1. КАДРИ 

1.1 Анализ за осигуреността с учителски кадри 

От началото на учебната година Галина Бобева – ЗДУД, съвместява 

двете дейности заместник-директор и в. и. директор. Така измина първия 

учебен срок. От втория срок за заместник-директор бе назначена 

Цветелина Георгиева, старши учител по български език и литература. На 

мястото на отсъстващ учител по английски език, в отпуск по майчинство 

бе назначена Красимира Иванова, а Ростислава Богданова по немски език 

замества друг учител по немски език, също в отпуск по майчинство. 

Валентин Билчев се завърна след продължително боледуване. 

На 15 септември педагогическият персонал включва 48 

правоспособни специалисти с висше образование. Те са с образователно-

квалификационне степени, както следва: бакалавър – четирима, магистър – 

44, доктор – един. От тях: длъжността „главен учител“ се заема от: Боряна 

Куюмджиева, преподавател по математика и Румен Горанов, преподавател 

по български език и литература, „старши учител“  са 43-а преподаватели, 

„учител“ са петима. 

Броят на педагогическите специалисти с професионално-

квалификационна степен за последните пет учебни години е както следва: 
 

Квалификация 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

I ПКС 5 5 6 6 5 

II ПКС 12 12 8 8 8 

III ПКС 2 2 3 3 8 

IV ПКС 5 3 5 6 6 

V ПКС 9 9 12 15 12 

Общо 33 33 34 34 39 
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Средният трудов стаж на педагогическия персонал в края на учебната 

година е 27 години, заедно с квалификационната характеристика на 

колектива предпоставят високото качество на образователно-

възпитателния процес. 

Големият процент учители с ПКС и продължителният трудов стаж 

изчерпват по-бързо фонда, предназначен за трудово възнаграждение. При 

условията на финансиране на училищата по единните разходни стандарти, 

без да се отчита състава 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. 
 

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 316 дни или 783 

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

Осигурено е заместване за 719 часа – 91,83% от часовете на отсъстващите 

учители. Значителен брой отсъствия е свързан с организиране участието на 

ученици в различни състезания в други градове на страната, както и за 

повишаване квалификацията на учителите. 

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% 

2017/18 298 997 944 53 5% 

2018/19 316 783 719 64 8,17% 
 

Със заповед на директора за неучебни дни бяха обявени два дни: 

- 04.02.2019 г. – подготовка за учебен процес на всички 

отремонтирани стаи; 

- 22.03.2019 г. – патронен празник; 

- 22.05.2019 г. – спортен полуден. 
 

1.3. Национални и международни отличия на учениците 

Шампиони от всички регионални състезания през годината и 

носители на КУПАМАТ са: 

Павел Лъчезаров Райчев – V клас; 

Станислав Стойков Ботев – VI клас; 

Кристина Радославова Христова – VII клас 

 



- 4 - 
 

Виктор Кожухаров от X А клас, учител Росен Чапаров 

-  Златен медал от Австралийското математическо състезание и 

носител на наградата „О’Халоран“ за 2018 г. Австралийското 

математическо състезание се провежда на английски език за ученици от III 

до XII клас. То е учредено през 1976 г. и е едно от най-големите от този 

род в света (в него вземат участие над половин милион ученици от 38 

държави). Според регламента на състезанието, участниците, постигнали 

максимален резултат, получават специална награда „PETER 

O’HALLORAN“, а учениците от по-големите възрастови групи (от VІІ до 

ХІІ клас) получават и златен медал. Златните медалисти от България за 

2018 г. са трима, сред които и Виктор Кожухаров; 

-  Лауреат от националния кръг на международното математическо 

състезание „Европейско Кенгуру” за X клас; 

-  Участие в Националния кръг на олимпиадата по математика в град 

София, 12. – 14.04.2019 г. Темата за 9. – 12. клас е обща. Виктор зае XIV 

място (девети резултат като точки) от общо 74 участници от IX до XII 

клас; 

-  Трета награда и бронзов медал на Есенен математически турнир в 

град София, 10.11.2018 г. Отборът на МГ „Баба Тонка“ от X клас зае III 

място в отборното класиране; 

-  Златен медал на Зимен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“ 2019 г.; 

-  Сребърен медал на Есенен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“ 2018 г. 

Мартина Радостинова Илиева от X А клас, учител Росен Чапаров 

- Поощрителна грамота (merit) от Международно математическо 

състезание BIMC в град Бургас,  01. – 06.07.2018 г.  

- Участие в квалификационно математическо състезание в Стара 

Загора. Спечелена квота за участие в Международното математическо 

състезание World Mathematics Invitational (WMI), което се проведе във 

Фукуока, Япония, 15. – 19.07.2019 г.; 

- Трета награда на Пролетни математически състезания в град Плевен, 

30. – 31.03.2018 г.; 

- Седми резултат на Зимен математически турнир за ученици от VІІІ 

до ХІІ клас в град Сливен, 19.01.2019 г.; 

- Участие в Националния кръг на олимпиадата по математика в град 

София, 08. – 09.04.2017 г. 

- Участие в Националния кръг на МС „Европейско Кенгуру“ в град 

София, 05.06.2016 г.; 

- Участие в Есенен математически турнир в град София, 10.11.2018 г. 

Отборът на МГ „Баба Тонка“ от X клас зае 3 място в отборното класиране; 

- Участие в квалификационно математическо състезание в град Стара 

Загора, 04.02.2018 г.  „Формула на Единството“ – квалификация за Санкт 

Петербург, Русия – 3 място; 
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- Златни медали на математическо състезание „Математика без 

граници“ – Есенен кръг 2017 г.; Зимен кръг 2018 г.; Пролетен кръг 2018 г.; 

- Сребърни медали на математическо състезание „Математика без 

граници“ – на Есенен кръг 2018 г.; Зимен кръг 2017 г.; 

- Сребърен медал на Есенен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“ 2018 г.; 

- Бронзов медал на Зимен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“ 2019 г. 
 

Максимилиан Ростиславов Георгиев от 10 А клас, учител Росен 

Чапаров 

- Бронзов медал от Международно математическо състезание BIMC в 

град Бургас,  01. – 06.07.2018 г.; 

- Участие в квалификационно математическо състезание в Стара 

Загора – 3 място. Спечелена квота за участие в Международното 

математическо състезание World Mathematics Invitational (WMI), което ще 

се проведе във Фукуока, Япония, 15. – 19.07.2019 г.; 

- Участие в Националния кръг на МС „Европейско Кенгуру“ в град 

София, 03.06.2017 г.; 

- Участие в Националния кръг на МС „Европейско Кенгуру“ в град 

София, 05.06.2016 г.; 

- Златни медали на Зимен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“ – Зимен кръг – 2018 г., Зимен кръг – 2017; 

- Сребърен медал на Есенен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“ 2017 г.; 

- Бронзови медали на на математическо състезание „Математика без 

граници“ – Зимен кръг 2019 г.; Пролетен кръг 2019 г.; 
 

Матю Петков Машков от 10. А клас, учители Росен Чапаров и 

Диана Йорданова,   

- Поощрителна грамота (merit) от Международно математическо 

състезание BIMC в град Бургас,  01. – 06.07.2018 г.;  

- Участие в Националния кръг на олимпиадата по математика в град 

София, 15. – 17.04.2016 г.; 

- Участие в Националния кръг на МС „Европейско Кенгуру“ в град 

София, 05.06.2016 г.; 

- Участие в Есенен математически турнир в град София, 10.11.2018 г. 

Отборът на МГ „Баба Тонка“ от X клас заема 3 място в отборното 

класиране.  

- Есенно национално състезание по физика – 1. – 5.11.2018 г. – гр. 

Сандански – I място 

- Националния турнир на младите физици – участие на отбор 

„Кертик“. Той се класира на първо място. Матю и Ана-Мария бяха 

поканени в разширения национален отбор. 

- Матю Машков участва на международния турнир в Полша през 

м.юли.  
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- От 01.05 до 05.05 в София се проведе Международен турнир и 

workshop на младите физици като подготовка за международния турнир в 

Полша. В него взе участие Матю Машков и другите участници от 

националния отбор. Ученици от IX а клас присъстваха като наблюдатели. 
 

Тея Пламенова Чобанова  от VI А клас, учител Росен Чапаров 

- Сребърни медали на математическо състезание „Математика без 

граници“, Есенен кръг 2018 г., Зимен кръг – 2019 г.;  

- Бронзови медали на математическо състезание „Математика без 

граници“, Пролетен кръг – 2019 г.; 

- Участие в квалификационно математическо състезание в Стара 

Загора. Спечелена квота за участие в Международното математическо 

състезание „Математика без граници“ – финал в град Несебър, юни 2019 г. 
 

Стефан Галинов Милков  от VI А клас, учител Росен Чапаров 

- Сребърни медали на математическо състезание „Математика без 

граници“ – Есенен кръг 2018 г., Зимен кръг 2019 г.;  

- Бронзов медал на математическо състезание „Математика без 

граници“ – Пролетен кръг 2019 г.; 

- Участие в квалификационно математическо състезание в Стара 

Загора. Спечелена квота за участие в Международното математическо 

състезание „Математика без граници“ – финал в град Несебър, 06.2019 г.; 
 

Константин Георгиев, VIII а клас: 

- Национален кръг – 23.03.2019 г, гр. Хасково; 

- трето място на олимпиада, организирана от ФАРОС. 
 

Мартин Куцаров, X а клас, учител Ивета Иванова: 

- Национален кръг – 23.03.2019г, гр. Хасково; 

- Първо място на национален кръг на Лингвистично кенгуру, проведен 

на 15.06.2019г. в гр. София. 
 

Йордан Петков – VIII a клас: 

- Първо място на национален кръг на Състезание по творческо писане 

на английски език – Creative Writing. 
 

Маламир Станчев – VIII a клас: 

- Състезание по правопис на английски език – Spelling Bee  
 

Пресиана Димитрова, ХII г, учител Ралица Иванова: 

- второ място - Международна олимпиада по английски език HIPPO, 

11. – 12. 05.2019, Лидо ди Йезоло, Италия 
 

Теодор Недев от 11 А клас, учител Цветана Бакалова: 

- класиран за Националния кръг на олимпиадата по география и 

икономика, която се проведе на 13. – 14.04.2019 г. в град Видин.  
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Йоанна Найденова Стефанова от XI д клас, учител Снежана 

Пенева 

- класиран за национален кръг на олимпиадата по биология и здравно 

образование,  гр. Смолян, 30.03. – 31.03.2019 г. 
 

Класиране на ученици на олимпиада по гражданско образование 

XII-та – национален кръг, 19 – 21 април 2019 г., Трявна, учител 

Миглена Дамянова – Радойска: 

1. Мария Павлова – V кл. – VII място – II възрастова група 

2. Мария Любомирова – X в кл. – XIV място – III възрастова група 

3. Хакан Хасан – XII в кл. – XXX място – III възрастова група 
 

1.4. Отличия и постижения на учители 

Румен Горанов – специална награда на международната фондация 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

Вяра Гунева – национална награда „Стоян Михайловски“ на 

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, секция „Средно 

образование“ – за цялостен принос в клутурата и образованието 

/иновативно обучение по ИИ/. 
 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 

РАБОТА 
 

През месец юни се дипломираха 122 зрелостници от випуск 2019 г. За 

първенец на випуска бе избрана Пресияна Георгиева от 12. г клас, която 

получи плакет на МГ „Баба Тонка“. Тържественото връчване на дипломите 

се състоя на 21.06.2019 г. в Пленарна зала на Община Русе. 

Гости на тържеството бяха: д-р Росица Георгиева – началник на РУО, 

която връчи плакета на първенеца на випуска; Димитър Наков – 

заместник-кмет на Община Русе; Наталия Кръстева – заместник-кмет на 

Община Русе и председател на УН; Пламена Гагова – председател на 

Обществия съвет към МГ „Баба Тонка“; доц. Юрий Кандиларов – 

заместник-декан на факултет „Природни науки“, Русенски университет, и 

много родители. 

На тържеството бяха връчени специални грамоти за знаменосеца и 

асистентките на училищното знаме – Кристияна Дионисиева, Селин 

Шамсиева, Калоян Кюркчиев. 
 

Плакети за значими постижения в различни направления получиха: 

1 Селин 

Шемсиева 

Плакет и грамота за постигнати отлични 

резултати  по информационни технологии 

2 Светлана 

Вълчева 

Плакет и грамота за постигнати отлични 

резултати по български език и литература и 

информационни технологии 

3 Петър Няголов Плакет и грамота за постигнати отлични 

резултати  по математика и информатика 
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За 2018/2019 учебна година от фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА 

РУСИНОВА“ към Училищното настоятелство награда месечна стипендия 

по 50 лева получи Матю Машков, Х а.  

 

Средният успех на гимназията е Отличен 5,59, като учебната година 

завърши с 2 слаби оценки. 
 

Предмет V VI VII VIII IX X XI XII 

среден 

успех 

Български език и 

литература 5,37 5,73 6,00 5,84 5,27 5,75 5,36 5,23 5,57 

Английски език 5.67 5.38 5.23 5.37 4.79 5.27 4,85 5.24 5.22 

II - чужд - немски         5.61 5.45 5.69 5.82 5.64 

II - чужд - руски         5.06 5.06 5.02 5.33 5.12 

Математика 5.41 5.54 6.00 4.97 4.98 5.19 4.96 5.41 5.31 

Информатика        5.56 5.42 5.39 5.46 5.52 5.47 

Информационни 

технологии 5.93 5.88 5.81 5.66 5.64 5.39 5.46 5.73 5.69 

История и  цивилизация 5.96 5.81 5.54   5.60 5.35 5.43 5.64 5.62 

География и икономика 5.93 5.88 5.77   5.45 5.34 5.55 5.92 5.69 

Философия        5.88  5.50  5.59 5.55   5.63 

Свят и личност               5.92 5.92 

Човекът и природата 5.70 5.81           5.76 

Биология и здравно 

образование     5.62   5.46 5.31 5.33 4.92 5.33 

Физика и астрономия     5.50   4.95 5.02 4.91 5.25 5.13 

Химия и опазване на 

околната среда     5.38   5.44 5.41 5.31 6.00 5.51 

Музика 5.81 5.69 5.73 5.73 5.87       5.77 

Изобразително 

изкуство 5.96 6.00 5.78 5.97 5.99       5.99 

Технологии и 

предприемачество 5.67 5.77 5.73           5.76 

Физическо възпитание 

и спорт 6.00 6.00 6.00 5.98 5.34 6.00 5.44 5.62 5.80 

Среден успех на 

випуска 5.78 5.80 5.76 5.66 5.38 5.41 5.35 5.55 5.59 
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Справка за броя на годишните оценки от последните пет учебни 

години 

Учебна година 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Брой ученици 733 723 718 718 694 

Брой оценки отличен 4916 5375 5604 5653 6417 

Брой оценки мн. добър 2354 2032 1908 1944 2578 

Брой оценки добър 995 849 719 796 981 

Брой оценки среден 281 204 169 193 272 

Брой оценки слаб 2 0 4 0 2 

2.1 Външно оценяване VІІ клас 

 Математика 

 Явиха се 26 ученици от МГ „Баба Тонка“, учител Даниела Цветанова 

Брой точки на учениците от VII А клас на НВО по математика 

от 65 до 

69,75 

от 70 до 

74,75 

от 75 до 

79,75 

от 80 до 

84,75 
от 85 до 

89,75  

от 90 до 

94,75 

от 95 до 

100 

0 0 2 1 2 11 10 

Двама от учениците са със 100 точки и двама ученици с 99,5. 

Средният брой точки от НВО е 92,64.  
Резултатите ни са сред първите десет училища с най-високи резултати 

по математика (от проведените НВО в VII клас – юни 2019 г.) – четвърто 

място.  
№ Училище Среден брой 

точки 

1 МГ „Д-р Петър Берон“, Варна 96,13 

2 Софийска математическа гимназия 94,92 

3 МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив 94,28 

4 МГ „Баба Тонка“, Русе 92,64 

5 ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас 91,66 

6 ПЧМГ, София 91,22 

7 ЧОУ „Света София“, София 87,66 

8 ПМГ „Христо Смирненски“, Перник 84,81 

9 ПМГ „Акад. Боян Петкавнчин“, Хасково 83,99 

10 ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора 78,78 
 

 Български език за 7. клас 

 Явиха се 26 ученици от МГ „Баба Тонка“, учител Румен Горанов 

Брой точки на учениците от VII А клас на НВО по български език и 

литература 

от 65 до 

69,75 

от 70 до 

74,75 

от 75 до 

79,75 

от 80 до 

84,75 

от 85 до 

89,75  

от 90 до 

94,75 

от 95 до 

100 

2 2 5 1 8 4 4 
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2.2. Резултати от външното оценяване на 10. клас по дигитални 

компетентности за 2018/2019 г. 

Общо 127 ученици от X клас, участваха в НВО по дигитални 

компетентности, което се провежда в два модула по график определен от 

РУО – Русе. В първи модул учениците решаваха онлайн тест от 20 въпроса 

с различни варианти на отговор в рамките на 30 минути. Втори модул - с 

продължителност 60 минути, в него учениците получават условие на 

задачата и ресурси, решават практическата задача (анализ на предоставени 

ресурси и представянето им в подходящ вид, според указанията в 

условието) и качват решението си в системата за оценяване. И за двата 

модула максималният брой точки е 30, т.е. максималният резултат от НВО 

е 60 точки. 

Координатор за провеждането бе Силвия Йорданова, която проведе 

инструктаж на учениците и преподавателите, и тестово НВО с всички X 

класове в периода 27. – 31.05.2019 г. Преподавателите: Снежана Тодорова, 

Нели Тихомирова, Донка Симеонова, Сюзан Феимова и Румяна Жекова 

участваха като квестори при провеждането. Оценители на работите на 

учениците от втори модул бяха Нели Тихомирова, Диляна Ангелова-

Асланян и Сюзан Феимова. 

Седем ученици са постигнали максималния резултат за Модул 1 и 

девет – за Модул 2, като един ученик има максимален резултат от 60 

точки. Резултатите на учениците по класове  

Клас Преподавател  
Модул 1 Модул 2 Краен резултат Резултат 

в % Мин Мах Средно Мин Мах Средно Мин Мах Средно 

X A 

С. Йорданова 23 30 26,69 20 30 27,38 44 60 54,08 90% 

Сн. Тодорова 25 30 27,50 26 30 27,83 53 58 55,33 92% 

общо за 

класа 23 30 27,08 20 30 27,60 44 60 54,68 91% 

X Б 

Д. Ангелова-

Асланян 19 29 24,23 23 28 26,15 44 56 50,38 84% 

Н. 

Тихомирова 21 30 26,00 18 30 27,46 39 59 53,46 89% 

общо за 

класа 19 30 25,12 18 30 26,81 39 59 51,92 87% 

X В 

С. Феимова 19 29 24,62 16 28 22,77 38 56 47,38 79% 

Д. Симеонова 22 28 25,17 19 29 25,18 27 55 48,25 80% 

общо за 

класа 19 29 24,88 16 29 23,88 27 56 47,80 80% 

X Г 

Р. Жекова 18 28 24,00 13 28 21,77 36 56 45,77 76% 

Д. Симеонова 19 28 24,17 0 28 20,50 23 55 44,67 74% 

общо за 

класа 18 28 24,08 0 28 21,16 23 56 45,24 75% 

X Д 

Д. Симеонова 17 30 23,85 19 30 24,85 36 57 48,69 81% 

С. Феимова 20 28 24,17 20 30 25,23 43 57 49,69 83% 

общо за 

класа 17 30 24,15 19 30 25,04 36 57 49,19 
82% 

Общо за Х клас 17 30 25,06 0 30 24,72 23 60 49,78 83% 
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2.3. Държавни зрелостни изпити 

И на двата ДЗИ се явиха 122 ученици. Изпитът по български език и 

литература беше на 21.05.2019 г., а вторият задължителен – на 23.05.’19 г. 

Особено важно за гимназията е това, че учениците избират за втори изпит 

предимно профилиращи предмети – математика, английски език, биология 

и здравно образование, химия и опазване на околнта среда. Само двама 

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

 

Средният успех по български език и литература е 5,09, преподавател 

на випуска беше Румен Горанов. Много добър 5,29 е успехът на 

ученниците на ДЗИ по математика, преподаватели – Йоана Тасева и 

Мирослава Костадинова. По английски език средният успех на випуска е 

Мн. добър 5,27, преподавател е Ралица Иванова. По биология и здравно 

образование успехът е 5,29, преподавател Бисер Станиславов. 

 

Важна съпоставка 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. Таблица за резултатите от ДЗИ е дадена по-

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 122  36 38 27 13 6 2  5.09 5.15 

Математика 53 5 24 11 7 2 2 2  5.30 5.56 
Английски 

език 58 1 27 11 13 4 2   
 5.34 

Биология и 

ЗО 9 1 4 2  1 1   
 5.38 

Философски 

цикъл 2  2       
 6.00 

Общо: 244 7 93 62 47 20 11    5.44 

Брой оценки 244 100 109 31 4 0 

  

В проценти:   41% 45% 12,7% 

1,6

% 

0,0

% 
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Класиране на русенските училища по резултатите от ДЗИ по БЕЛ за 

2019 г. и сравняване с резултатите от предходната година.: 
 

Учебна година 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Училище Брой БЕЛ Брой БЕЛ Брой БЕЛ 

МГ 127 5,34 126 5,16 122 5.09 

СУПНЕ 50 4,96 68 5,00 69 4,90 

АГ 92 4,89 90 4,97 99 5,09 

СУЕЕ 121 4,95 148 4, 98 101 4.92 

 

2.4. Отсъствия и наказания 

Наказани ученици в съответствие с ППЗНП:  

 Със „Забележка“ – 9; 

 С „Предупреждение за преместване в друго училище“ – 3. 

В таблицата по-долу са изведени извинените и неизвинените 

отсъствия през последните пет години.  
 

Учебна  

година 

Отсъствия 
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Извинени 64138 62068 45664 59561 36 113 

Неизвинени 2633 2281 1986 1755 1357 

Брой ученици в 

края на годината 
732 724 718 719 694 

 

2.5. Освободени по физическо възпитание и спорт по здравословни 

причини за цялата година са 29 ученици (не се включват ученици 

освободени само за един срок, защото те имат годишна оценка), а 

диспансеризирани – 8. 

2.6. Стипендии 

През първия учебен срок стипендии са получавали 195 ученици, а 

през втория срок – 184. Броят на стипендиантите през първия срок е по-

висок, защото учениците, завършили основно образование в 7. клас, 

придобиха право на стипендия. Приетите в гимназията ученици имат 

много висок успех от свидетелството за основно образование и това доведе 

по-големия брой ученици, които получаваха стипендии през първия срок. 

2.7. Участие в състезания от националния календар на МОН 

През 2018/2019 учебна година в МГ „Баба Тонка“ бяха организирани 

общински кръгове на олимпиадите по 16 предмета. В тях участваха общо 

628 ученици. По 16-те предмета бяха допуснати участници на областните 

кръгове – общо 329. На националните кръгове участваха общо 25 ученици 

по 11 предмета. В следващата таблица може да се види броят на учениците 

от гимназията, участвали на националния кръг по различни предмети през 

последните пет години. 
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№ Предмет 2015 2016 2017 2018 2019 

1 БЕЛ 1 1 0 1 0 

2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 0 1 1 2 

3 НЕМСКИ ЕЗИК 0 0 0 0 0 

4 РУСКИ ЕЗИК 0 1 0 0 0 

5 МАТЕМАТИКА 1 3 2 2 1 

6 ИНФОРМАТИКА 4 5 7 6 4 

7 
ИНФОРМ. 

ТЕХНОЛОГИИ 
4 4 1 2 1 

8 МАТ. ЛИНГВИСТИКА 8 3 5 4 4 

9 ФИЗИКА 4 3 3 3 2 

10 АСТРОНОМИЯ 6 5 6 3 3 

11 ХИМИЯ 1 1 1 0 0 

12 БИОЛОГИЯ 1 3 0 1 1 

13 ГЕОГРАФИЯ 1 0 1 3 1 

14 ИСТОРИЯ 0 0 0 0 0 

15 ФИЛОСОФИЯ 0 0 1 1 3 

16 ГРАЖД.ОБРАЗОВАНИЕ 0 1 0 1 3 

 Общо 33 30 28 28 25 

 

2.8. Ученически спортни игри 2018 - 2019 

През изминалата учебна 2018/2019 г. във всички етапи на 

ученическите игри участвахме с 14 /четиринадесет/ отбора. 

На общински първенства завоювахме 5 /пет/ първи места. 

На областни първенства завоювахме 4 /четири/ първи места. 

На зонални първенства завоювахме 2 /две/ първи места. 

На републикански първенства участваха 2 /два/ отбора. 

В отборното класиране завоювахме  едно трето  и едно пето място . 

В индивидуалното класиране имаме един сребърен медал. 
 

На финалите участваха отбори по: 

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

място; 

-  лека атлетика, девойки, VІІІ – Х клас, III място; юноши, VІІІ – Х 

клас, II място; ръководител Енчо Василев; 

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

място – общинско първенство; I място – областно първенство; II място – 

зонално първенство; 

-  тенис на маса: общинско първенство – девойки, VIII – X клас, І 

място, областно първенство – ІІ място; момчета – ІІ място; юноши – І 

място; зонално първенство – ІІ място; републиканско първенство – V 

място ръководител Татяна Пенчева. 
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Индивидуални награди спечелиха: 

- Тенис на маса: Огнян Тодоров – IV място на републиканско 

първенство; 

- Лека атлетика, Индивидуално класиране: Елица Чернакова, VIII г 

клас, І място – 200 м. гладко бягане, І място – 400 м. гладко бягане, І място 

– скок дължина; Йоана Мицова, X б клас, І място – тласкане на гюлле; 

Александър Димитров, X б клас, І място – 100 м. гладко бягане; І място –

200 м. гладко бягане; Даниел Генчев,VIII а клас, ІІ място – 800 м. гладко 

бягане; Николай Георгиев, IX г клас, І място – 400 м. гладко бягане; 

- Шахмат – републиканско пъвенство, проведено от 21.06. до 

23.06.2019 г., гр. Бургас, Индивидуално класиране: Станислав Ботев, VI a 

клас, вицерепубликански шампион. 


