
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 

в Математическа гимназия „Баба Тонка“ 

през учебната 2020/2021 г. 

(157. учебна година), 

Изготвен от Галина Живкова Бобева – директор 

 Учебната година ще остане в историята на гимназита с два факта: тя е втората по 

време на емидемията от Ковид-19, по-голямата част от нея премина в онлайн обучение; с 

промяна на ЗПУО бе разрешено ученици да се обучават в електронна среда от разстояние 

(ОЕСР) след подаване на индивидуално заявление и декларация от родителите. 

 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 Сто петдесет и седмата учебна година беше открита тържествено, но в присъствието 

само на учениците от 5.-8. клас и дванадесетокласниците. Учениците от 9.-11. клас гледаха 

откриването „на живо“ от класните стаи.  

 За пръв път в началото на учебната година бе разработен комплекс от мерки, които да 

предпазят учениците от заразяване с вируса на Ковид-19. Движението по коридорите бе 

еднопосочно, учениците учеха в класните си стаи. 

 Учебният процес бе организиран в дневна форма на обучение, на една смяна: от 08.00 

до 14.00 ч., но с две големи междучасия. Учебните занятия се водеха по седмично 

разписание, заверено от РЗИ, само в класните стаи. 

 Нови учебни планове според ЗПУО бяха приложени в 11. клас. Свидетелства за 

основно образование получиха учениците от 7. клас. Удостоверения за завършване на първи 

гимназиален етап получиха учениците от 10. клас.  

 За първа учебна година учениците от 10. клас се явиха на национално външно 

оценяване по БЕЛ и математика. 

 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. 

 През учебната 2020-2021 г. продължава използването на електронния дневник. 

Платформата предоставя възможност за попълването на личните картони на учениците.   

 За трета учебна година извънкласните дейности се организират съгласно разпоредбите 

на чл. 21д, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование. Бяха сформирани 27 групи 

за занимания по интереси, които подкрепят развитието на ключовите компетентности на 

учениците в различни области. Те се организираха чрез педагогическите форми – клуб, 

състав, отбор.  

 Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, 

„Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са 58% от общия годишен брой часове. 

Формирани са десет спортни клуба – „Волейбол“, „Баскетбол“, „Футбол“, „Тенис на маса“, 

„Тенис на корт“, „Лека атлетика“. Клубовете „Спортно ориентиране“ и „Дебати“ се водят от 

външни за училището лектори. 

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

704, а в края – 703 (данните са съответно към 15.09.2020 г. и към 30.06.2021 г.). В 

самостоятелна форма се обучават двама ученици – единият е санкциониран с „преминаване в 

самостоятелна форма на обучение“, а вторият е от Випуск 2018-а. Двамата 

дванадесетокласници се явиха на държавни зрелостни изпити на сесията през май и 

завършиха успешно.  

 По решение на началника на РУО – Русе приемът на ученици в 8. клас беше планиран 

и реализиран по 26 ученици в 4 паралелки, приемът по ЗПУО в 5. клас бе реализиран в две 

паралелки. 



 Спечелен бе проект за СТЕМ център на стойност 300 000 лв. Спечелен проект 

„Училище за пример“ – обучение на екип за управление и учители за изготвяне на уроци за 

СТЕМ център. За втора година продължи дейността по НП „Образование за утрешния ден“, 

но само с една група Дигитални технологии във физиката с ръководител Диана Йорданова. 

 

 1. КАДРИ 

 1.1 Анализ за осигуреността с учителски кадри 

През м. август се пенсионира дългодишния заместник-директор по административно-

стопанска дейност Тихомир Миков. В началото на учебната година за заместник-директор по 

АСД бе назначена Наталия Кръстева, дългогодишен председател на училищното 

настоятелство.  

В началото на учебната година бяха назначени петима нови учители: Капка Иванова, 

която замества Вероника Василева, която се върна от майчинство в началото на втория срок 

и бе преназначена като учител по история; Даниела Стоянова, която замества Соня Русева – 

в отпуск по майчинство; Антоанета Лекова, която замества Йоана Тасева – в отпуск по 

майчинство. Цветелина Цветанова-Цанева бе назначена на постоянно място като учител по 

български език и литература. На разкрито ново работно място – учител по информатика и 

ИТ, започна работа Мария Енева. На свободен щат като учител по музика бе назначена 

Мария Милчева, млад учител, току-що завършил висшето си образование. Валентин Билчев 

и Калина Владова работиха като лектори след пенсионирането си. 

 На 15 септември педагогическият персонал включва 50 правоспособни специалисти с 

висше образование (вкл. 3 по майчинство). Те са с образователно-квалификационни степени, 

както следва: бакалавър - трима, магистър – 46, 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 42-а преподаватели, 

„учител“ са шестима. 

През месец януари Галина Бобева защити своята доктурантура на тема „Приложение 

на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно 

Невронни Мрежи”. 

 В края на учебната година в заслужен отпуск – пенсия се оттеглиха Валентин Билчев 

– старши учител по химия, и Румен Горанов – главен учител по български език и литература. 

Броят на педагогическите специалисти с професионално-квалификационна степен за 

последните пет учебни години е както следва: 

 

Квалификация 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

I ПКС 
6 6 5 4 5 

II ПКС 
8 8 8 6 5 

III ПКС 
3 3 8 9 10 

IV ПКС 
5 6 6 4 7 

V ПКС 
12 15 12 14 12 

Общо 
34 34 39 37 39 

 

 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 1105 часа – над 90% 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 

2016/17 257 862 834 28 3,25% 

2017/18 298 997 944 53 5% 

2018/19 316 783 719 64 8.17% 

2019/20 363 896 723 173 19.31% 

2020/21 541 1204 1105 99 8.22% 

 

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

- 23.10.2020 г. – юбилеен патронен празник; 

- 22.03.2021 г. – патронен празник; 

- 20.05.2021 г. – спортен полуден. 

 

1.3. Национални и международни отличия на учениците 

 През учебната 2020 – 2021 г. МГ „Баба Тонка“ има петима лауреати в националните 

олимпиади по: 

 - информатика – Виктор Кожухаров и Биляна Инджева - 12 А клас 

 - информационни технологии – Йордан Йорданов - 12 А клас 

 - лингвистика – Михаела Колева и Лъчезар Стойчев - 12 А клас 

 

1.4. Обобщение на най-силните резултати по математика за периода от юли 2020 г. до 

юни 2021 г.: 

 

Виктор Ивайлов Кожухаров от 12 А клас – учител Росен Чапаров  

-  Участие в Националния кръг на олимпиадата по математика 15-16.05.2021 в гр. София 

– 10 резултат; 

-  Участие в Националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика 

12.05.2021 в гр. София – 8 резултат; 

-  Златен медал на Есенен кръг на математическо състезание „Математика без граници” 

2020 г.; 

-   Участие в национално пролетно математическо състезание – 09.05.2021 

2.   Максимилиан Ростиславов Георгиев от 12 А клас – учител Росен Чапаров 

-  Първо място на Национално състезание по финансова грамотност – 20.02.2021 г.; 

-  Участие в Националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика 

12.05.2021 в гр. София – 8 резултат; 

3.  Мартина Радостинова Илиева от 12 А клас – учител Росен Чапаров 



-  Златен медал на есенен кръг на математическо състезание „Математика без граници” 

2020 г.;  

-  Трето място в Национално състезание по финансова грамотност – 20.02.2021 г. /второ 

място на регионално ниво/; 

 

4.  Тея Пламенова Чобанова от 8 А клас – учител Росен Чапаров 

-  Златен медал на квалификационен кръг на HKIMO (Hong Kong International 

Mathematical Olympiad), 18.04.2021 г.; 

-  Златен медал от финала на ТIMO (Thailand International Mathematical Olympiad), 

05.2021 г.; 

-  Златен медал от предварителен кръг за учебната 2020-2021 г. на AIMO (Asia 

International Mathematical Olympiad), 25.04.2021 г.; 

-  Златен медал на квалификационен кръг на математическа олимпиада на Guangdong-

Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Big Bay Bei), 07.02.2021 г.; 

-  Сребърен медал от финала на AIMO (Asia International Mathematical Olympiad), който 

се проведе онлайн на 02.08.2020 г.; 

-  Сребърен медал от финала на ТIMO (Thailand International Mathematical Olympiad), 

който се проведе на 26-27.09.2020 г.; 

-   Бронзов медал от предварителен кръг за учебната 2020-2021 г. на ТIMO (Thailand 

International Mathematical Olympiad), 13.12.2020 г.; 

-   Бронзов медал от предварителен кръг за учебната 2020-2021 г. на WMI (World 

Mathematics Invitational), 25.04.2021 г.; 

-  Сребърен медал от Международното математическо състезание „Математика без 

граници-финал” в град Несебър, 16-17.08.2020 г.; 

-  Първо място в България за 8 клас на Националното състезание по финансова 

грамотност – 20.02.2021 г.; 

-  Златен медал от математическо състезание „Математика без граници” – eсенен кръг 

октомври 2020 г.; 

-  Сребърен медал от математическо състезание „Математика без граници” -пролетен 

кръг, април 2021 г.; 

-  Бронзов медал от математическо състезание „Математика без граници “- зимен кръг, 

февруари 2021 г. 

5.  Стефан Галинов Милков от 8 А клас – учител Росен Чапаров 

-  Бронзов медал от Международното математическо състезание „Математика без 

граници-финал” в град Несебър, 16-17.08.2020 г.; 

-  Трето място в България за 8 клас на Националното състезание по финансова 

грамотност – 20.02.2021 г. /второ място на регионално ниво/ 

6.  Павел Лъчезаров Райчев от 7 А клас – учител Евелина Минчева 

-  Златен медал от математическо състезание „Математика без граници” – eсенен кръг 

октомври 2020 г.; 

-  Златен медал от математическо състезание „Математика без граници “- зимен кръг, 

февруари 2021 г.; 

-  Златен медал от математическо състезание „Математика без граници” -пролетен кръг, 

април 2021 г.; 

-  Бронзов медал от Международното математическо състезание „Математика без 

граници-финал” в град Несебър, 16-17.08.2020 г.; 

-  Трета награда на Националното пролетно математическо състезание – 09.05.2021 г. 

/шести резултат/; 



-  Първо място в Русе на Международното математическо състезание 

 „Европейско кенгуру“ – 29.05.2021 г. 

 

7.  Преслав Митков Тошев от 7 А клас – учител Евелина Минчева 

-  Бронзов медал от Международното математическо състезание „Математика без 

граници-финал” в град Несебър, 16-17.08.2020 г.; 

 

-  Много добро представяне на Националното пролетно математическо състезание – 

09.05.2021 г. /осми резултат/; 

-  Първо място на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика – 

12.02.2021; 

-  Първо място на областния кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021. 

 

 2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 

 

 На 22 юни 2021 г МГ „Баба Тонка“ изпрати Випуск 2021. Сред 127-те зрелостници 

има петима лауреати от националните олимпиади по информатика, ИТ, лингвистика. Девет 

са отличените с плакети за високи заслуги в областта на математиката, информатиката, 

информационните технологии, физиката и астрономията, роботиката, лингвистиката, 

английския език и спорта. 20 от 127-ната абитуриенти са с успех над 5,90. 79 са учениците, 

които завършват средното си образование с отличен успех. 

 Труден бе изборът на Първенеца на Випуск 2021. Много от зрелостниците заслужават 

това отличие не само заради постигнатите високи резултати в учебната си дейност, а и 

заради активното участие в национални и международни състезания и олимпиади. Виктор 

Кожухаров бе избран сред съучениците си заради високите си постижения в областта на 

математиката, информатиката и лингвистиката.  

 Въпреки че последните две учебните години на випуска преминаха предимно в 

обучение в електронна среда, учениците доказаха, че са съзнателни и отговорни към 

образованието си, към авторитета на гимназията, както и към стремежите си да се обучават в 

най-добрите висши училища в страната и в чужбина.  

 Випуск 2021 оставя след себе си светла диря, която дълго ще се помни и ще служи за 

пример на останалите ученици. 

 На тържеството бяха връчени специални грамоти за знаменосеца и асистентките на 

училищното знаме – Мартина Илиева, Мария Маринова, Матю Машков. 

Плакети за значими постижения в различни направления получиха: 

 

1 Мартина Радостинова Илиева Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по математика 

2 Матю Петков Машков Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати по физика 

3 Максимилиан Ростиславов 

Георгиев 

Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по математика 

4 Мартин Бисеров Куцаров Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по английски език 

5 Борис Анатолиев Пахомов Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по английски език и 

роботика 

6 Биляна Емилова Инджева Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по информатика и 

лингвистика 



7 Йордан Миленов Йорданов Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по информационни 

технологии и роботика 

8 Лъчезар Венциславов Стойчев Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  по лингвистика 

9 Огнян Огнянов Тодоров Плакет и грамота за постигнати 

отлични резултати  в областта на спорта 

 

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 5,79 5,56 6,00 5,61 5,29 5,98 5,38 5,86 5,68 

Английски език 5,58 5,58 5,89 5,30 5,69 5,85 5,84 5,58 5,66 

II - чужд - немски     5,57 5,68 5,61 5,92 5,69 

II - чужд - руски     5,52 5,52 5,58 5,38 5,50 

Математика 5,58 5,30 5,93 5,30 5,31 5,26 5,11 5,59 5,48 

Информатика    5,65 5,70   5,60 5,65 

Информационни 

технологии 5,90 5,71 5,93 5,95 5,93 5,74  5,78 5,85 

История и  цивилизация 5,81 5,63 5,59  5,82 5,52  5,54 5,65 

География и икономика 5,85 5,87 5,93  5,70 5,50  5,64 5,77 

Философия/ГО/СиЛ    6,00 6,00 5,57 5,74 5,88 5,84 

Биология и здравно 

образование   5,70  5,50 5,62  5,60 5,61 

Физика и астрономия   5,81  5,24 4,98  5,40 5,34 

Химия и опазване на 

околната среда   5,52  5,30 5,28  5,84 5,48 

Музика 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00   6,00 

Изобразително изкуство 5,98 5,96 6,00 6,00 6,00 6,00   5,99 

Технологии и 

предприемачество          

Физическо възпитание и 

спорт 5,68 6,00 5,80 5,95 6,00 6,00 5,95 6,00 5,92 

ЗИП Български език и 

литература        5,88 5,88 

ИЧ/ЗИП Математика 5,75 5,94 5,85  5,47     

ИЧ/ЗИП Информационни 

технологии 6,00 5,87 5,74       

Среден успех на випуска 5,83 5,80 5,85 5,75 5,65 5,64 5,60 5,71 5,73 

 

Справка за броя на годишните оценки от последните пет учебни години 

 

Учебна година 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Брой ученици 718 718 694 699 706 

Брой оценки отличен 5604 5653 6417 6630 6162 



Брой оценки мн. добър 1908 1944 2578 1656 1443 

Брой оценки добър 719 796 981 428 391 

Брой оценки среден 169 193 272 83 53 

Брой оценки слаб 4 0 2 0 0 

 

2.1 Външно оценяване VІІ клас 

 Математика 

 Явиха се 27 ученици от МГ „Баба Тонка”, учител Евелина Минчева 

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 1 1 4 5 16 

Двама от учениците са със 100 точки, един с 99,75 и двама с 99,5 точки. 

Средният брой точки от НВО е 93,47 – МГ е на 4 място в страната след 

Математическите гимназии в София и Варна. 

Средният резултат по математика за страната е 37,94 точки, а средния резултат за 

област Русе е 39,43 точки. 

https://m.24chasa.bg/Media/2021/06/28/9817ceda-9b0f-4e2c-b829-0a7c0d5f77f8.pdf 

Справка – информация за успеха на випуските, явили се на изпит по математика след 

VII клас в периода 2010 – 2021 година, при почти един и същ формат на изпита: 

 

● НВО по математика в X клас 

За първи път се проведе външно оценяване в 10 клас по математика на 18.06.2021. 

Явиха се всички ученици. Средният брой точки от НВО е 35,02 – МГ е на 7 място в 

страната след Математическите гимназии в София, Варна и Бургас. 

Средният резултат по математика за страната е 13,84 точки. 

Една ученичка има максимален резултат от 50 точки. 

Клас Учител Брой ученици Резултат 

10А Д.Цветанова 26 41,31 

10Б Д.Цветанова 25 28,18 

10В Б. Куюмджиева 26 34,60 

10Г Д.Цветанова 26 35,98 

 10 клас 103 35,02 

 

Учебна 

Среден успех на 

VIIклас 

Брой на явилите се 

от МГ Преподавател в VIIклас 

2020/2021 93,47 точки 27 Евелина Минчева 

2019/2020 90,11 точки 26 Росен Чапаров 

2018/2019 92,64 точки 26 Даниела Цветанова 

2017/2018 84,567 точки 26 Людмил Станков 

https://m.24chasa.bg/Media/2021/06/28/9817ceda-9b0f-4e2c-b829-0a7c0d5f77f8.pdf


 Български език за 7. клас 

 Явиха се 26 ученици от МГ „Баба Тонка”, среден резултат на класа: 87.81 точки, 

шести резултат в страната; преподавател: Цветелина Цветанова – старши преподавател по 

БЕЛ 

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 

0 2 3 3 7 9 3 

 

 Български език за 10. клас 

 За първи път през учебната 2020-2021 се проведе НВО по БЕЛ за 10. клас. Явиха се 

104 ученици от МГ „Баба Тонка”, среден резултат на випуска: 36.08 точки /от 50 възможни/; 

преподавател: Цветелина Цветанова – старши преподавател по БЕЛ 

 2.3. Държавни зрелостни изпити 

 И на двата ДЗИ се явиха 127 ученици. Изпитът по български език и литература беше 

на 19.05.2021 г., а вторият задължителен – на 21.05.2021 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 околната среда. Само 

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

 Средният успех по български език и литература е 5,19, преподаватели на випуска са 

Цветелина Георгиева – 12.а, 12.б; Ирина Андонова – 12.в; Цветелина Цветанова – 12.г, 12.д. 

По математика са се явили 45 ученици. Успехът им е много добър 5,34, преподаватели – 

Росен Чапаров, Людмил Станков, Мирослава Костадинова. По английски език са се увили 59 

ученици, средният успех на випуска е мн. добър 5,72, преподавател е Ивета Иванова. По 

биология и здравно образование са се явили 10 ученици, успехът им е 5,68, преподавател 

Снежана Пенева. По география и икономика са се явили 3 ученици, успехът е 5,12, 

преподавател Цветана Бакалова. По ДЗИ философски цикъл са се явили 10 ученици, успехът 

им е 5,40. 

 Важна съпоставка на резултатите от ДЗИ и оценките, вписани в дипломата от 

съответния учител.  

 

 Таблица с резултатите на випуск 2021 г. от ДЗИ Математика в МГ „Баба Тонка“ 

 

Клас 
Брой 

Ученици 

ДЗИ Диплома 
Учител 

Оценка успех  IX-XII 

XII а 18 5,58 5,60 Чапаров 

XII б 12 5,36 5,58 Чапаров 

XII в 7 4,96 5,72 Костадинова 

XII г 7 5,00 5,25 Станков 

XII д 1 5,58 5,80 Станков 

Общо: 45 5,34 5,77  

 

Таблица с резултатите по години от ДЗИ по математика в МГ „Баба Тонка“ 

Учебна 

година 

Среден 

успех в 

Русе от 

ДЗИ 

Среден 

успех на 

МГ от 

ДЗИ 

Брой на 

явилите 

се от 

МГ 

Брой на 

явилите 

се от 

Русе 

Преподаватели във 

випуска 

Процент на 

зрелостници

те от МГ към 

общ брой 

явили се на 



ДЗИ от Русе 

2020/21 4,95 5,34 45 59 
Чапаров, Костадинова и 

Станков 
76,3% 

2019/20 5,06 5,17 52 73 Куюмджиева и Станков 71,2% 

2018/19 4,86 5,30 52 85 
Костадинова, 

Тасева и Станков 
61,2% 

2017/18 5,17 5,56 51 89 Чапаров и Д. Цветанова 57,3% 

2016/17 4,97 5,27 67 93 
Минчева и 

Куюмджиева 
72% 

 

 

 Таблица с резултатите на випуск 2021 г. от ДЗИ Български език и литература в МГ 

„Баба Тонка“ 

 

Клас 
Брой 

Ученици 

ДЗИ Диплома 
Учител 

Оценка успех  IX-XII 

XII а 25 5,47 5,88 Георгиева 

XII б 26 5,29 5,68 Георгиева 

XII в 26 4,96 5,62 Андонова 

XII г 25 4,95к 5,06 Ц. Цветанова 

XII д 26 5,26 5,90 Ц. Цветанова 

Общо: 127 5,19 5,86  

 

 За учебната 2020/2021 г. средният успех от ДЗИ по БЕЛ за област Русе е 4,18 при 

среден за страната 4,14. Средният успех по английски език в област Русе е 5,19; по 

математика е 4,95; по биология и здравно образование е 3,97, а по философски цикъл е 4,49. 

Ако приемем, че резултатите от ДЗИ са аналогични, като през изминалата учебна година, 

както твърди в публикация д-р Росица Георгиева, началник на РУО – Русе, то МГ „Баба 

Тонка“ за поредна година е водещото училище в областта, чиито ученици са първи по 

резултат по всички учебни предмети, по които са се явили.  

 Информация за резултатите от НВО – 7. и 10. клас в областта не са налични. 

 

2.4. Отсъствия и наказания 

Наказани ученици в съответствие с Наредбата за приобщаващото образование:  

 Със „Забележка” – 18; 

 С „Преместване в самостоятелна форма на обучение“ – 1. 

В таблицата по-долу са изведени извинените и неизвинените отсъствия през 

последните пет години.  

 

Учебна  

година 

Отсъствия 

2016-17 2017-18 2018 - 19 2019 - 20 2020 - 21 

Извинени 45664 59561 36 113 24 837 10942 

Неизвинени 1986 1755 1357 862 1013 

Брой ученици в края 718 719 694 696 706 



на годината 

 

2.5. Освободени по физическо възпитание и спорт по здравословни причини за 

цялата година са 33 ученици (не се включват ученици освободени само за един срок, защото 

те имат годишна оценка), а диспансеризирани – 8. 

 

2.6. Стипендии 

През учебната година 353-а ученици са получили стипендия по успех, а 26 – по доход.  

 

2.7. Участие в състезания от националния календар на МОН 

През 2020/2021 учебна година в МГ „Баба Тонка” бяха организирани общински кръгове 

на олимпиадите по 15 предмета. В тях участваха общо 606 ученици. По 15-те предмета бяха 

допуснати участници на областните кръгове – общо 383. На националните кръгове участваха 

общо 23 ученици по 10 предмета. В следващата таблица може да се види броят на учениците 

от гимназията, участвали на националния кръг по различни предмети през последните пет 

години. 

 

№ Предмет 2017 2018 2019 2020 2021 

1 БЕЛ 0 1 0 0 0 

2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 1 2 1 1 

3 НЕМСКИ ЕЗИК 0 0 0 0 0 

4 РУСКИ ЕЗИК 0 0 0 0 1 

5 МАТЕМАТИКА 2 2 1 1 1 

6 ИНФОРМАТИКА 7 6 4 4 3 

7 
ИНФОРМ. 

ТЕХНОЛОГИИ 
1 2 1 6 4 

8 МАТ. ЛИНГВИСТИКА 5 4 4 8 7 

9 ФИЗИКА 3 3 2 1 1 

10 АСТРОНОМИЯ 6 3 3 4 3 

11 ХИМИЯ 1 0 0 0 0 

12 БИОЛОГИЯ 0 1 1 1 1 

13 ГЕОГРАФИЯ 1 3 1 3 0 

14 ИСТОРИЯ 0 0 0 1 0 

15 ФИЛОСОФИЯ 1 1 3 1 0 

16 ГРАЖД.ОБРАЗОВАНИЕ 0 1 3 2 1 

 Общо 28 28 25 33 23 

 

2.8. Ученически спортни игри 2020 – 2021 не се провеждаха заради епидемията от 

Ковид-19.  


