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Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на Основно училище „Георги Бенковски” гр. 

Бургас за периода 2021-2022 година е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, приета на 
Педагогически съвет с Протокол №12/14.09.2022 год. Изпълнението на плана трябва да допринесе за 
постигането на основната цел -  поддържане на високо качество на обучението и възпитанието, чрез 
личностно-ориентиран подход към ученика. Планът е основен инструмент за реализирането на 
Стратегията за развитие и представлява неразделна част от нея.
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образователна среда". Сред съпътстващите цели на проекта 
са : Обогатяване на библиотечния фонд, повишаване на 
грамотността сред подрастващите чрез осигуряване на 
достъп до любими и предпочитани за четене автори и книги 
в приятна и съвременна обстановка, изграждане на трайни 
навици за четене и формиране на умения за учене през 
целия живот. Смисълът на проекта е съпътстван от 
следните цели: Обогатяване на библиотечния фонд, 
подпомагане на учебния процес, посредством 
осигуряване на свободен достъп до изучаваните 
произведения от 1. до 7. клас. Подкрепа 
професионалното развитие на учителите. Повишаване на 
грамотността сред подрастващите чрез осигуряване на 
достъп до любими и предпочитани за четене автори и 
книги в приятна и съвременна обстановка. Изграждане на 
трайни навици за четене и формиране на умения за учене 
през целия живот. Стойността на проекта бе 6000 лева. 
След участието на ОУ „Георги Бенковски" в Националната 
кампания на ПУДООС -  „Чиста околна среда -  2021", и 
спечеления в тази връзка проект на тема „Обичам 
природата и аз участвам", дейностите бяха финализирани с 
осигуряване на пълното оборудване в желаната Класна стая 
на открито. Избраните съоръжения са съобразени с 
последните тенденции в дизайна и оформлението на 
подобен вид зони и отговарят напълно на всички 
международни стандарти за управление на качеството и 
продуктови сертификати за безопасност. Седящи места са 
предвидени за 24 ученици, осигурени са дъска и малка 
библиотека за книги и учебни пособия, които обезпечават 
безпрепятственото протичане на учебния процес във 
външни условия. Двигателната активност на нашите малки и 
големи ученици е подпомогната от избраните Стъпки за 
баланс, които хармонично допълват учебните дейности на 
открито.

ОУ „Георги Бенковски" се класира в четири национални 
програми на МОН, за които кандидатства с разработени 
проекти. Одобрени сме от ресорното министерство за 
осъществяване на два модула по НП „Осигуряване на 
съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" . 
Това са: Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на 
учениците" -  игротека за прогимназиален етап и Модул 5 
„Площадки за обучение по безопасност на движението по 
пътищата".
ОУ „Георги Бенковски" участва амбициозно и отговорно в 
кампании, проектни дейности и инициативи във връзка с 
разнообразяване на учебния процес в посока на неговото 
усъвършенстване и обогатяване. Вярваме, че по този начин 
успяваме да предложим на нашите възпитаници 
образование, което ежедневно да ги мотивира и 
вдъхновява по пътя на знанията и успехите.
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През месец март първокласници гордо заявиха: "Ние вече 
сме грамотни!. Малчуганите зарадваха своите родители 
със стихотворения и песни.
Децата рецитираха тематични стихотворения, пяха любими 
песни, твориха и танцуваха с усмивки на лицата и искрено 
вълнение. Демонстрираха знания, умения и 
компетентности, усвоени само за няколко месеца, от 
началото на учебната година.
Празникът се провежда традиционно и всяка година е 
безспорно доказателство за приоритетите в училището -  
изграждане на конкурентноспособни ученици, притежатели 
на богат набор от знания и възможности.
69 златни, 25 сребърни и 40 бронзови медала спечелиха 
нашите ученици от състезанието по български език и 
литература "Родна реч" - зимен кръг от поредицата 
"Многознайко".
96 са медалите от есенния кръг на състезанието "Родна реч- 
Многознайко" за учениците на ОУ "Георги Бенковски". След 
показани отлични знания златни медали получиха 30 деца, 
сребърни- 36, а бронзови - 30.
Учениците от 3. А клас получиха грамоти за участието си в 
десетото юбилейно издание на конкурса за детски книги 
'Бисерче вълшебно'.
За патронния празник на училището се организираха 
редица мероприятия. Сред тях и конкурс за съчинение на 
тема: „Моята среща с Бенковски". Най-добрите работи бяха 
наградени.
Учениците от прогимназиален етап взеха участие в 
олимпиадата по български език и литература -  училищен 
кръг. За областния кръг се класира петокласничката Теодора 
Петрова, която извоюва второ място сред връстниците си от 
бургаски регион.
През цялата учебна година в часовете по български език и 
литература се насърчаваше грамотността сред учениците. 
Децата участваха редовно и във факултативни избираеми 
часове по БЕЛ, където основно се работи върху езиковата 
култура.
Училището ни се включи в Националната кампания 
„Походът на книгите"
12 април - Авторът Стефан Диомов представи пред 
седмокласниците книгата си „Белите и черни клавиши на 
моя живот . С голям интерес момчетата и момичетата 
изслушаха историите на сладкодумния ни гост.
15 април -  планирана инициатива : Приказните истории, 
които ни правят по-добри.
Резултат: Петокласниците дискутираха около темата
„Приказните истории, които ни правят по-добри". Даваха 
примери с прочетени от тях произведения, правиха изводи 
и достигаха до послания. Шестокласниците споделиха 
мнения за любими книги, разказаха накратко сюжети и 
четоха откъси от тях. Седмокласниците рисуваха портрети на 
свои любими автори, след което разказаха защо точно тези 
автори са им любими и с кои произведения.



Авторът Мина Кръстева представи пред шестокласниците 
книгата си „Градежът". Гостът ни разказа за големия труд, 
предхождащ създаването на тази книга - проучването на 
подробности от различни писмени източници за човека 
Колю Фичето и неговите невероятни градежи. Прочитайки 
пасажи от „Градежът", авторът въведе аудиторията във 
времето преди Освобождението, времето на духовно 
търсене и устрем към свобода. Тази беседа от поредицата 
„Походът на книгите" бе час по българска история и 
родолюбие.

20 април Писателят, издател и журналист Румяна 
Емануилиду разказа на петокласниците на ОУ "Георги 
Бенковски" за незабравимата театрална режисьорка Юлия 
Огнянова. Децата разбраха колко много интелектуален труд 
е нужен при създаването на книги и за времето отделено от 
творческата идея до нейното осъществяване.

Телевизионният журналист, преводач и автор на книги Лора 
Стаматис бе гост на първокласници на ОУ „Георги 
Бенковски". Срещата бе част от националната кампания 
„Походът на книгата". Стаматис представи пред 
любознателните малчугани забавните истории в полезната 
книжка за деца - „Медена история", чийто автор е тя, а дело 
на прекрасните илюстрации е художникът Невена Ангелова. 
Най-малките ни ученици се заредиха с невероятни емоции, 
научиха много факти за пчелите, поднесени от авторката по 
интересен и увлекателен начин. Момчетата и момичетата се 
надпреварваха в желанието си да четат от книгата и да 
покажат знания.

Младият бургаски писател Георги Генчев разказа на по- 
малките наши ученици за дебютната си книга „Неразказвани 
приказки". Сборникът съдържа разкази, които описват 
малка част от скритото вълшебство, намиращо се във всяко 
едно кътче на България. Той зарадва второкласниците с 
артистичното си литературно четене на басни на Езоп.

В седмицата „Походът на книгите'' третите класове се 
включиха с инициатива под наслов 'Аз обичам да чета 
книжки сладкодумни'. Учениците представиха своите 
читателски дневници, четоха откъси от любими 
произведения и илюстрираха герои, които са ги спечелили 
със своите качества. Седмицата завърши с конкурс за 'Най- 
добър четец' и изработване на книгоразделители.

2. в клас направиха илюстрации на моменти от любима 
приказка. Инициативата е част от "Поход на книгата". В 
„Поход на книгата" децата от 2. а клас четоха откъс от 
любима книга, направиха илюстрация на любим момент, 
представиха читателските си дневници. По повод 
националната кампанията четвъртокласниците четоха свои



любими приказки на децата от първите класове. 
Порасналите ученици обясниха ползите от четенето и 
насърчиха по-малките да четат. 3. в клас направи виртуална 
разходка в Националната библиотека. Те в захлас слуша 
Маша Илиева ,примата на българския балет, която чете от 
любимите си детски книжки и разказва какво място има 
четенето в нейния професионален и личен план.
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2021-2022 година учениците от 2.г клас пътуваха, 
изследваха, творяха и придобиха нови знания и умения 
как да се грижат и опазват околната среда и как да бъдат 
по-добри посланици на здравето и здравословното 
хранене.
През учебната година учениците от 1. А клас основно 
работиха по екипи Екипна задача "Годишните времена". 
Направиха първия си лапбук и декорация на 
здравословна кошница.
В иновативните часове по Родинознание през учебната 
2021-2022 година учениците от 1.В клас, чрез палитра от 
упражнения, творчески задания, проекти, екипни задачи 
и практически дейности, надградиха своите знания и 
развиха нови умения, компетентности, отговорно 
поведение към околната среда и здравословния начин на 
живот.Изпълнена бе екипна задача за трети март - 
колаборативност; креативност; комуникативност; 
критично мислене. С изпълнението на поставените 
екипни задачи учениците от 1.В клас развиха: Четирите 

К , представляващи важните умения за века, в който 
живеят децата. Представители на екопарк "Станджа" 
ораниизраха прекрасна инициатива, свързана със 
запазването на дивата природа и опознаването на 
природното разнообразие в нашия край. Чрез забавления 
на открито и различни дидактични и занимателни игри 
учениците от 1.В клас се запознаха с дивите животни, 
които населяват нашия горски край и важността им за 
хармонията в света. В Европейския ден за борба със 
затлъстяването (19 май), учениците се запознаха с 
ползите от здравословния начин на живот и храненето 
като част от него. Под формата на приказна история за 
царство Здраве научиха ползите за човешкия организъм 
от консумирането на плодове и зеленчуци. 
Демонстрираха развито чувство за естетика и декорираха 
кошница с полезни продукти.
Иновативната образователна среда е безспорен фактор за 
разгръщане творческия потенциал и въображението на 
учениците, а процесът на учене носи радост и развива 
индивидуалните възможности - позитиви, които 
неоспоримо повишават учебните резултати и формират 
трайни и устойчиви във времето знания, умения и 
компетентности.



С помощта на родителите си децата от 1. Б клас 
подготвиха материали за проекта "Забележителности в 
България" и разказаха за посетени от тях интересни 
кътчета в нашата родина. Участваха в екипни задачи за 
сезоните, за дневния режим и в ъстезание между първите 
класове за декорация на кошница с плодове.
Иновативни часове по Човекът и природата и Човекът и 
обществото в IV „в" клас . В часовете по човекът и 
природата и човекът и обществото четвъртокласниците 
работиха и с онлайн тестове в различни платформи 
/quizziz, kahoot и др/. Въведоха се форми за оценяване 
напредъка на учениците. При посещение на НАО „Рожен" 
учениците изслушаха с интерес беседата, разгледаха 
телескопа, лекционната зала и музейната сбирка. Те 
посетиха още Бачковския манастир, малката Шипка в 
гр.Чепеларе и манастира Св.Пантелеймон. По креативен 
начин учениците създадоха и представиха „Жизнен цикъл 
на жаба и пеперуда". Четвъртокласниците бяха 
разделени на отбори, а занятието бе проведено в 
класната стая на открито. Моята професия" -  поредица от 
дейности по модул „Кариерно ориентиране и
консултиране" - Презентация на тема „Имената на 
професиите" съвместно с кариерен консултант Мария 
Георгакева - Провеждане на интерактивна игра „Моята 
професия" - Възпитание в уважение към труда на всички 
работещи хора, подкрепа за развитие на личностни и 
социални умения. Четвъртокласниците проявиха
творчество и креативност и като краен продукт създадоха 
„Книга на професиите".
Изработване на мини -  проекта „Слънчева система" - 
Подготвяне на информация за планетите и МКС. - 
Проучване кои планети носят имената на богове от 
древногръцката и древноримската митология. - 
Учениците от клуб "Млади възрожденци" отбелязаха 149 
години от Обесването на Васил Левски с рисунки и табла. 
Подготвиха на биографична презентация и викторина, по 
време на която показаха знания, свързани с нашата 
славна история.

Шестокласниците на ОУ „Георги Бенковски" работиха по 
иновацията „ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ". 
Факултативният час се провеждаше всеки четвъртък, 
както присъствено, така и в електронна среда. Чрез 
въвеждане на иновацията учениците усвояват социални, 
дигитални и творчески умения, свързани с общуването, 
граждански добродетели и отговорно поведение към 
културното наследство и традиции на Бургас. Учебната 
среда провокира децата да работят заедно, да 
наблюдават резултатите от своите собствени действия, да 
експериментират, да приемат предизвикателства и 
отговорности. Иновацията е насочена към овладяване на



интегрални знания, умения и преживявания. Чрез 
прилагане на иновативен елемент в дейностите, 
обучаваните осмислят съобразените с възрастта им 
социални и културни аспекти. Дейността е насочена към 
практически умения, свързани с проучване на факти, 
събиране и систематизиране на информация и 
посещения на исторически и културни обекти , както и 
към използване на програми за презентации.
За усвояване на материала в часовете се работи с 
различни нетрадиционни методи, сред които „обърната 
класна стая", „групова форма на работа", „ролеви игри", 
„комбинирани уроци", в организацията на работа при по- 
малките се включват родители с различни професии , 
използване на мисловни карти, уроци-състезания, 
дискусии, дебати, kahhot, презентации.
Целта на образованието е не само да натрупа 
количеството знания, умения и способности, но и да 
подготви предучилищното дете като субект на неговата 
образователна дейност.

Деца от 5 "А" и "Б" клас на ОУ "Георги Бенковски" посетиха 
Бургаската библиотека, заедно със своите преподаватели. 
Учениците научиха историята на Библиотеката, получиха 
информация за новата сграда, за това как да пазят книгите и 
да търсят знание и забавление. Посещението бе част от 
националната програма "Библиотеката като образователна 
среда".

Учениците от 3. А , 3. Б и 3. В клас се включиха в проекта 
"Библиотеката като образователна среда" с инициативите : 
"Чета на моите съученици", "Изложба на илюстрации от 
любима книга" и конкурс "Най-добър разказвач на 
приказка"

Успешно 
участие във 
външното 
оценяване в 
4 и 7 клас и 
доразвиван 
е и
усъвършенс 
тване на
системата 
за вътрешно 
оценяване 
Поставяне 
на ученика в 
центъра на

Учителите 
на 4. и 7. 
клас
м.юни 2022 
г.

Ръководство 
и учители 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Не изисква 
средства

Точки, получени от НВО: 4 клас
Учебен предмет Тестов бал
Български език и 
литература

81.09

Математика 67.23

7 клас среден брой точки от НВО:
БЕЛ Мат.

62.36 38.65

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и 
младите хора се осъществяват в рамките на единна 
културно-образователна среда, която създава гаранции за



цялата 
дейност, 
грижа и 
внимание за 
неговото 
развитие и 
обучение, 
развитие на 
уменията, 
компетентн 
остите и 
ценностите 
на всеки 
ученик

защита и развитие на отделните култури и традиции в 
рамките на училищната образователна политика и общо 
културно-езиково пространство.
През учебната 2021/2022 година бе създадена 
стимулираща училищна среда, отговаряща на интересите 
и потребностите на учениците и превръщането на 
училището в желана територия за ученици ;
Участие на учениците в избиреми и факултативни часове 
според техните интереси.
В преподаването по учебни предмети се използват 
разнообразни форми за оценка и проверка;
Осигурена е оптимална среда на учениците за адаптиране 
към училището и включването им в различни 
извънкласни дейности, съобразени с интересите им ; 
Целодневната дейност на обучение в начален етап на 
образование е утвърдена като форма за затвърдяване на 
знанията още в училище и изграждане на навици за 
самостоятелно учене;
Същото се отнася и за целодневната дейност на обучение 
в пети клас/сборна група/.

Показване
на
практическа
та
приложимо 
ст на
изучаваното
учебно
съдържание

учители по 
предмети 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Практичското приложение се прояви в резултатите на 
учениците, показани по време на рагионални и 
национални състезания и форуми.
Стилияна Христова от 7. б клас е победител в първия 
конкурс "Моят град Бургас". Нейната награда е ваучер, 
осигурен от Елкабел" - Бургас, медал и грамота от община 
Бургас и композиране на песен. Музиката по текста на 
седмокласничката " Бургас" е написана от педагога и 
диригент Милена Добрева. Организатор на конкурса бе 
ЦПЛР - Бургас, като негов автор е доц. д-р Захарий Дечев.
9 медала и 1 поощрителна награда за ученици от ОУ "Г. 
Бенковски" от състезанието по английски език "We love 
English".
На 26.04.2022 г. на открита сцена "Охлюва" в Морската 
градина се проведе церемонията за награждаване на 
отличените ученици и училища в състезанието по 
английски език "We love English". В него взеха участие 
общо 463 второкласници от бургаски училища. От нашето 
училище участваха 21 деца, които спечелиха 9 медала и 1 
поощрителна награда. Мартин Костов от 2.г клас, с 
максимален брой точки в община Бургас, получи златен 
медал и грамота за първо място, еднократна финансова 
награда, както и участие в седемдневен летен езиков 
лагер. Йоанна Караиванова и Габриела Василева от 2. б 
клас, Мартина Алексиева от 2. в клас и София Станчева от 
2. г клас бяха наградени със златни медали, грамоти и 
седемдневен летен езиков лагер. Теодор Иванов от 2. а 
клас, Адриана Киселичкова от 2. в клас и Деймиян 
Станков от 2. г клас бяха наградени със сребърни медали, 
грамоти и летен интензивен езиков курс. Виктор Петков 
от 2. в клас беше отличен с бронзов медал, грамота и



право на участие в летен езиков курс. Поощрителна 
награда и грамота получи Катрин Найденова от 2. б клас. 
We love English !

Учениците от 3. А клас получиха грамоти за участието си в 
десетото юбилейно издание на конкурса за детски книги 
'Бисерче вълшебно'.
29 златни, 40 сребърни и 30 бронзови медала получиха 
нашите ученици от зимния кръг на състезанието "Аз зная 
английски".
55 медала получиха нашите ученици от зимния кръг на 
престижното състезание „Математика без граници". От 
тях 15 са златните отличия, 15 сребърните и 25 
бронзовите.
69 златни, 25 сребърни и 40 бронзови медала спечелиха 
нашите ученици от състезанието по български език и 
литература "Родна реч" - зимен кръг от поредицата 
"Многознайко".
96 медала от състезанието "Родна реч- Многознайко" за 
учениците на ОУ "Георги Бенковски". След показани 
отлични знания златни медали получиха 30 деца, 
сребърни- 36, а бронзови - 30.
109 медала получиха нашите ученици от състезанието "Аз 
зная английски език". 32 са златните, 54 сребърните и 23 
бронзовите.
11 наши ученици получиха признание от Община Бургас 
за големите си успехи през годината
62 медала получиха учениците на ОУ „Георги Бенковски" 
от есенното издание на математическия турнир 
„Математика без граници". 11 са златните медалисти, 18 - 
сребърните, а 33 - бронзовите. В престижното състезание 
взеха участие 114 ученици.
Внушителен брой медали отново за учениците на ОУ 
"Георги Бенковски" от Национални състезания 
"Многознайко" - "Млад художник" есенен кръг.

Владислав Пасков от 1. б клас, спечелил първо място в 
национален конкурс "Детство мое - реално и вълшебно". 
Теодора Петрова от 5.А клас е отличена с Първа награда в 
Националния конкурс "Шарено петле". Владислав Пасков 
от 1.Б клас е носител на първата награда в Националния 
конкурс-изложба за детска рисунка "Детство мое-реално 
и вълшебно". Неговата рисунка е отличена измежду 1180 
броя рисунки. Специалната патриаршеска награда в 
Националния конкурс "Възкресение Христово" 2022 г. е 
отредена за нашата талантлива художничка Теодора 
Петрова на 11 г. Радостина Иванова от 2. А клас е 
отличена с Диплом за креативност за нейната рисунка за 
Международния конкурс "Златна есен". ВиК-Бургас 
отбеляза Световния ден на водата с традиционна 
ежегодна изложба с рисунки на талантливи деца от град



Бургас. От 51 отличени рисунки две са на наши ученици - 
Елица Паскалева на 7 г. и Магдалена Сулакова на 11 г. 
Даниел Стоев от 4. б клас спечели I място в Национален 
конкурс за рисунка и приложно изкуство "Водата-извор 
на живот". Във връзка със Световния ден на влажните 
зони 2022 г. РИОСОВ - Бургас организира конкурс за 
детска рисунка '' В търсене на забележителности в 
резерват Ропотамо ''. Атанас Димчев от 3. Клас спечели 2. 
място (втора възрастова група). ОУ"Георги Бенковски " 
получи наградата" Щъркелово ято", която се дава за това, 
че подкрепя и подпомага развитието на дарбите и 
талантите на надарените ученици. Плакет и грамота за 
Дария Георгиева от 6. А клас, която спечели първо място в 
VIII Национален ученически конкурс „Национален парк 
„Рила" -  познат и непознат". Наградените деца от Трети 
национален конкурс "Моите приятели котките и други 
животни" в раздел изобразително изкуство са : I 
възрастова група 7-10 години 1 място- Зорница 
Паскалева-9г. ОУ "Георги Бенковски"-Бургас, I I 
възрастова група 11-14 години 3 място- Рая Замфирова- 
11г. ОУ "Георги Бенковски"-Бургас, 3. Сияна Стоянова-8г. 
ОУ "Георги Бенковски"-Бургас, Сияна Стоянова от 2. Г кл., 
отличена със специалната награда "Елфически приятел на 
животните". Стела Пеева от 6. Б клас бе отличена с втора 
награда в Международния конкурс "Куба - далечна и 
близка" . Тя спечели и първо място в конкурс за рисунка 
"С очите си видях бедата". "Златна есен - плодовете на 
есента" и злато за Зорница Паскалева от 3. Б клас. Ема 
Стойнова от 2.А клас и Магдалена Сулакова от 5 . А клас са 
отличени в Националния конкурс "Морето не е за една 
ваканция" на МОН, НДД, РУО- Бургас, Община Бургас и 
Център за подкрепа на личностното развитие, съответно 
Ема с поощрителна, а Маги с втора награда.

Работа в 
групите по 
Занимания 
по интереси

Ръководство 
и учители в 
ЦОУД
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства Мария Георгиева и Катрин Йорданова от Общински съвет по 

наркотични вещества и превантивно информационен 
център Бургас проведоха викторина с много награди по 
повод Световен ден без тютюнев дим, с учениците от 2.а 
клас. Г-жа Георгиева разговаря с второкласниците и по 
темата "Дом, семейство, сигурност". "Ден на професиите" в 
часовете по занимания по интереси във 2. в и 2. г клас. 
Беседата се проведе в откритата класна стая. Родители от 
класовете разказаха за своите професии. Децата слушаха с 
интерес и задаваха въпроси към г-жа Рени Вътева -финансов 
консултант и г-н Росен Енчев -главен инспектор Общинска 
полиция.

За повече настроение учениците от 2. г клас в "Занимания по 
интереси украсиха за 1. март дърво в двора на училището. 
Във връзка с празника учениците от 1.в клас, участници в 
училищните Занимания по интереси „Мечтатели", подариха



мартенички за децата от Център за комплексно обслужване 
на деца с увреждания и хронични заболявания " Св. 
Стилиан"- гр. Бургас.
За всеки празник в часовете по занимания по интереси 
учениците изготвяха постери на различни теми. 
Изготвените работи се поставяха във фоайето на 
училището или в коридорите пред класните стаи. Темите 
бяха свързани с Деня на народните будители, с празника 
на Бургас, Деня на гората, Деня на земята, Деня на 
водата, Деня н Европа, с официалните празници и с 
националния празник 3 март, както и с патронния пазник 
на училището -  20 април и Деня на Ботев.
За Коледа децата от начален етап изработваха картички и 
коледна украса, а за Великден -  великденска украса. За 1 
март всички деца се закичиха с мартеници, изработени от 
самите тях.
Особено ярко креативността и възможностите на 
учениците се проявява именно в часовете по занимания 
по интереси.

Клуб "Фолклорна палитра" към ОУ "Г.Бенковски" с 
ръководител Яна Биюкова бе гост в конференция по проект 
по Еразъм на АЕГ "Гео Милев" гр. Бургас. Събитието се 
състоя в "Морско казино". Благодарим за поканата!

Реализиран 
е на
системна и 
целенасоче 
на рекламна 
стратегия за 
привличане 
и
задържане
на
учениците.

Директор,
зам.-
директор, 
учители 
м.март 2022 
г.

Не изисква 
средства

Приемственост между детските градини на територията 
на района и училището.
Ден на отворените врати в ОУ "Георги Бенковски" за 
бъдещите първокласници и техните родители -  
28.04.2022 г.
В "Ден на отворените врати" първокласниците на ОУ 
"Георги Бенковски" от иновативните паралелки участваха в 
урок по екология на тема "Обичам природата" - дейност по 
Национална програма "Заедно в грижа за ученика". Най- 
емоционална за малките ученици беше играта, в която 
първолаците пазиха баланса в природата. Те опазиха 
нашата планета Земя, с цялото и разнообразие и богатство. 
Всичко това стана възможно с методите на Горската 
педагогика и директора на ДПП „Странджа" към 
Изпълнителната агенция по горите инж. Румяна Цвяткова.

Поддържане на сайт на училището и фейсбук страница на 
училището.

Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за квалификация:
Обогатяване 
и засилване 
на
вътрешно- 
методическ 
ата дейност

Председател 
и на МО 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Проведени заседания на МО

В началото на учебната година бяха изготвени планове за 
работа на МО от техните председатели, които планове се 
следваха през годината.
Взаимната подкрепа и оказване на подкрепа в МО е



гарант за по-добра работа в часовете с учениците. 
Представителите на различните методически обединения 
провеждаха своите сборки по установен график. В края на 
годината председателите на обединенията представиха 
доклади за свършената работа през годината.

Повишаване
квалификац
ията на
учителите
съгласно
ЗПУО и
Държавния
стандарт за
статута и
професиона
лното
развитие на
учителите,
директорите
и другите
педагогичес
ки
специалисти

Увеличаван 
е на броя 
учители с 
ПКС.

Всички 
учители 
15. 092021 г. 
14.09.2022 г.

Съгласно 
предвидени 
те от
бюджета %

Проведени обучения на учителите -  учители 
Квалификация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти-
Тема на обучението: Взаимоотношения ученик, родител, 
учител. Модели за успешно изграждане и управление на 
взаимодействието. Бариери пред успешното 
взаимодействие и градивни подходи за преодоляването 
им"
Дата на провеждане- 17.06-18.06. 2022 г.
Място: Велинград

Училището спечели проект по Еразъм. Четирима учители 
от нашето училище ще посетят структуриран обучителен 
курс на тема" Sustainability-teaching eco skills" 
(Устойчивост-преподаванена екологични умения) в 
Порто,Португалия, където заедно с още 27 колеги от 
различни Европейски държави ще придобият знания, 
умения и компетенции как да обучават и възпитават 
своите ученици да опазват околната среда и да помагат за 
създаването да устойчив климат.

Използване
на
междупред 
метни 
връзки и 
взаимодейс 
твие между 
учителите.

Всички 
учители 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Междупредметните връзки се определят като отражение 
на съществуващите междунаучни връзки в съдържанието 
и методите на обучение. Осъществяването на връзки 
между учебните предмети е положителен начин за 
представяне на интегрирано, взаимносвързано учебно 
съдържание.

Обвързване
на
постигната
професиона
лно-
квалификац
ионна
степен с
допълнител
но
материално
то

Директор, 
комисия 
30.06.2022 г.

Съгласно 
заложените 
средства в 
бюджета на 
училището

Съгласно броя на точките в картите за диференцирано 
заплащане на педагогическите кадри за учебната година.



стимулиран
е
предвидени
във
вътрешните 
правила за 
работна 
заплата

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно
средище

Популяризи Всички Не изисква ОУ "Георги Бенковски" получи от ЕкоПак благодарствена
ране на учители и средства грамота, 5 баскетболни, 5 волейболни, 5 футболни топки и
успехите и ръководство хилки за тенис на маса за приноса в популяризиране на
постижения то опазването на природата, разделното събиране и
та на 30.06.2022г. рециклирането на отпадъци чрез кампанията ЕКО
учениците ШАМПИОНИ. През септември училището ни се включи в
сред инициативата Европейски ден на спорта в училище .
родителите, Практичското приложение се прояви в резултатите на
обществено учениците, показани по време на рагионални и
стта и национални състезания и форуми.
връстниците Стилияна Христова от 7. б клас е победител в първия
им чрез конкурс "Моят град Бургас". Нейната награда е ваучер,
постоянни осигурен от Елкабел" - Бургас, медал и грамота от община
изложби, Бургас и композиране на песен. Музиката по текста на
медийни седмокласничката " Бургас" е написана от педагога и
изяви, уеб- диригент Милена Добрева. Организатор на конкурса бе
сайта на ЦПЛР - Бургас, като негов автор е доц. д-р Захарий Дечев.
училището и
др.,участие 9 медала и 1 поощрителна награда за ученици от ОУ "Г.
в Бенковски" от състезанието по английски език "We love
извънучили English".
щни
мероприяти На 26.04.2022 г. на открита сцена "Охлюва" в Морската
я на градина се проведе церемонията за награждаване на
общинско и отличените ученици и училища в състезанието по английски
областно език "We love English".

ниво,
посещение Учениците от 3. А клас получиха грамоти за участието си в

на десетото юбилейно издание на конкурса за детски книги
'Бисерче вълшебно'.природни и

исторически Владислав Пасков от 1. б клас, спечелил първо място в

забележите национален конкурс "Детство мое - реално и вълшебно".

лности, Теодора Петрова от 5.А клас е отличена с Първа награда в
организиран Националния конкурс "Шарено петле". Владислав Пасков от
и пътувания 1.Б клас е носител на първата награда в Националния
с конкурс-изложба за детска рисунка "Детство мое-реално и
образовател вълшебно". Неговата рисунка е отличена измежду 1180
но- броя рисунки. Специалната патриаршеска награда в
възпитателн Националния конкурс "Възкресение Христово" 2022 г. е
а цел. отредена за нашата талантлива художничка Теодора



Петрова на 11 г. Радостина Иванова от 2. А клас е отличена 
с Диплом за креативност за нейната рисунка за 
Международния конкурс "Златна есен". ВиК-Бургас 
отбеляза Световния ден на водата с традиционна ежегодна 
изложба с рисунки на талантливи деца от град Бургас. От 
51 отличени рисунки две са на наши ученици - Елица 
Паскалева на 7 г. и Магдалена Сулакова на 11 г. Даниел 
Стоев от 4. б клас спечели I място в Национален конкурс за 
рисунка и приложно изкуство "Водата-извор на живот". 
Във връзка със Световния ден на влажните зони 2022 г. 
РИОСОВ - Бургас организира конкурс за детска рисунка " В 
търсене на забележителности в резерват Ропотамо ''. Атанас 
Димчев от 3. Клас спечели 2. място (втора възрастова група). 
ОУ"Георги Бенковски " получи наградата" Щъркелово ято", 
която се дава за това, че подкрепя и подпомага развитието 
на дарбите и талантите на надарените ученици. Плакет и 
грамота за Дария Георгиева от 6. А клас, която спечели 
първо място в VIII Национален ученически конкурс 
„Национален парк „Рила" -  познат и непознат". 
Наградените деца от Трети национален конкурс "Моите 
приятели котките и други животни" в раздел изобразително 
изкуство са : I възрастова група 7-10 години 1 място- 
Зорница Паскалева-9г. ОУ "Георги Бенковски"-Бургас, I I 
възрастова група 11-14 години 3 място- Рая Замфирова-11г. 
ОУ "Георги Бенковски"-Бургас, 3. Сияна Стоянова-8г. ОУ 
"Георги Бенковски"-Бургас, Сияна Стоянова от 2. Г кл., 
отличена със специалната награда "Елфически приятел на 
животните". Стела Пеева от 6. Б клас бе отличена с втора 
награда в Международния конкурс "Куба - далечна и 
близка" . Тя спечели и първо място в конкурс за рисунка "С 
очите си видях бедата". "Златна есен - плодовете на 
есента" и злато за Зорница Паскалева от 3. Б клас. Ема 
Стойнова от 2.А клас и Магдалена Сулакова от 5 . А клас са 
отличени в Националния конкурс "Морето не е за една 
ваканция" на МОН, НДД, РУО- Бургас, Община Бургас и 
Център за подкрепа на личностното развитие, съответно 
Ема с поощрителна, а Маги с втора награда.

Актуализира 
не на уеб
сайта на 
училището

30.06.2022г. Не изисква 
средства

Брой качени документи в сайта -  всички необходими 
документи са качени в сайта.

Обособяван Ръководство Не изисква Издигане имиджа на училището чрез провеждане на



е на
училището
като
културно- 
информаци 
онно и 
спортно 
средище

и учители 
30.06.2022 г.

средства тържества, викторини, конкурси и др. мероприятия от 
месец септември 2021 г. до месец юни 2022 г.
НА 20 АПРИЛ ОУ "Г.БЕНКОВСКИ" гр. БУРГАС ОТБЕЛЯЗА 
СВОЯТА 55-ГОДИШНИНА.
Преди 55 години през прага на „Георги Бенковски" са 
влезли първите възпитаници на училището. Оттогава всяка 
година ние изпращаме випуски, всеки от които остава 
отпечатък със свои постижения и личностни истории. 
Съхранявайки ценното от миналото и работейки усърдно в 
настоящето, ние сме готови за посрещнем всички 
предизвикателства на бъдещото.
Състезание-викторина на тема „Какво знам за живота и 
делото на Георги Бенковски?" се проведе днес сред 
седмокласниците. Проявата бе по повод патронния празник 
на училището и 55-годишнината от неговото създаване. 
Надпреварата се състоя в три етапа. Ученици от 7. А, 7. Б и 7. 
В клас отговаряха на въпроси, свързани с Априлското 
въстание и с живота и делото на Георги Бенковски. Активно 
се включи и публиката. Победител в надпреварата стана 
отборът на 7. В клас.
За патронния празник се организираха редица 
мероприятия. Ето и част от тях:
- Конкурси за рисунка по темите : „Хвърковатата чета на 
Георги Бенковски", „Срещата на Райна Княгиня с Бенковски 
и честта да ушие българското знаме", „Бенковски с 
войводското перо на калпака", „Пратеникът, предаващ 
кървавото писмо на Бенковски"/5.-6. Клас/
- Конкурс за съчинение „Моята среща с Бенковски" / 5. Клас/
- Състезание „Стани богат със знания" /5.клас/
- Състезание -викторина „Какво знаем за живота и делото 
на Георги Бенковски" / 7. Клас/
- Състезание -викторина „Знам и мога" / 1.-4. Клас/
- Артистично изпълнение на стихове за Априлското въстание 
и Георги Бенковски/ 1.- 6.
Клас/
Спортни турнири „Седмица на спорта"
За Патронния празник на училището учениците от всички 
класове подготвиха презентации и беседваха на теми : „Кой 
е Георги Бенковски?", „Ролята на будителите в 
историческото развитие на България", „Кои са будителите 
днес?".
ОУ " Георги Бенковски" получи от ЕкоПак благодарствена 
грамота, 5 баскетболни, 5 волейболни, 5 футболни топки и 
хилки за тенис на маса за приноса в популяризиране на 
опазването на природата, разделното събиране и 
рециклирането на отпадъци чрез кампанията ЕКО 
ШАМПИОНИ. През септември училището ни се включи в 
инициативата Европейски ден на спорта в училище .

Приоритетно направление IV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 
учениците и нарастващата взискателност на родителите

Осъществяв 
ане на

Всички
учители

Не изисква 
средства

Провеждане на консултации по определен график 
Графците за консултации са поставени в сайта на



допълнител 
на работа с 
учениците.

30.06.2022 г. училището. Всички ученици са уведомени за дните на 
провеждане на консултации по всеки предмет.

Изграждане
на
подкрепяща 
среда за 
учениците 
със
специални
образовател
ни
потребности

Ръководство 
и учители 
30.06.2022 г.

Средства от 
бюджета на 
училището

Подкрепата на учениците на допълнителна подкрепа 
ресурсно подпомагане се извършва от ресурсен учител, 
логопед и психолог.

По случай 24 МАЙ ученици от ресурсната група в училище 
взеха участие в конкурс "Направи забавна азбука", 
организиран от "Мега Мама", с официален партньор 
Издателска къща "Хермес". Децата от нашето училище 
участваха във форума с изработка на букви от българската 
азбука и изписване на имена си с материали по избор.
Наши деца бяха наградени за участието си в конкурс 
"Приказки по картини" София. Децата от ресурсната група 
рисуваха картички, боядисваха яйца, керамични пиленца, 
сувенири и ни направиха съпричастни към един "Шарен 
Великден".
В поредно предизвикателство през изминалата учебна 
година се включиха децата от начален етап в ОУ "Георги 
Бенковски" с учител Красимира Димитрова - Митева от 
РЦПППО гр. Бургас. Те взеха участие в 12-ти Национален 
конкурс за детска рисунка на тема"Българските народни 
приказки - извор на мъдрост и доброта" 2022г. 
Инициативата е на Детски образователен център "Дай, бабо, 
огънче!" към община Перник. Участниците използваха 
пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника, 
за да направят своите рисунки.ъЗа своя труд всяко дете 
получи специална грамота. В благодарствено писмо от 
председателя на организационния комитет се изразява 
признателност за ангажираността и положените усилия на 
нашите ученици.
Учениците от ресурсната група почетоха паметта на 
Апостола на свободата, като изработиха постери и книжки, 
които представиха пред съучениците си. Те взеха участие и в 
националния конкурс за детска рисунка на тема „Моята 
Коледна мечта", който се организира от „Нет Ит" ЕООД - 
София. Всяко от децата получи Грамота за отлично 
представяне. Децата от ресурсната група изработиха и 
изключително интересни кукерски маски на тема: "Фолклор 
на етносите".
Ученици от начален етап от ОУ "Георги Бенковски" от 
групата на специалния педагог към Регионален център 
Бургас - Красимира Димитрова Митева, твориха за участие в 
конкурс "Нашият коледен дух - 2021г.". В тази връзка 
училището ни получи грамота от ДИПКУ - Стара Загора .

Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището
Подобряван 
е на
дисциплина

Учители и
класни
ръководител

Не изисква 
средства

Брой ученици с наложена санкция „забележка"- 3 

Брой ученици с наложени други санкции - 1



та на
учениците. 
Намаляване 
броя на 
отсъствия по 
неуважител 
ни причини.

и
30.06.2022 г Брой отсъствия по неуважителни причини за годината - 

73. От тях 27 са извършени от Николета Владимирова 
Желязкова от 6 в клас.

Стриктно
спазване
системата
на
дежурство в 
училище.

Ръководство 
и учители 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

График за дежурство за първи и втори учебен срок на 
учебната 2021/2022 г.

Засилен
контрол по
изпълнение
дейностите,
свързани с
осигуряване
безопасни
условия на
обучение,
дейността
на
комисиите
по
безопасност
на
движението

противопож 
арна 
охрана, 
гражданска 
защита и 
провеждане 
часа на 
класа.
Възпитаване 
на умения и 
поведение 
при кризи и 
екстремни 
ситуации. 
Изготвяне и 
реализиран 
е на
здравно- 
образовател 
на програма

Ръководство 
и учители 
Мед.лице 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Отбелязване и спазване на 5 -минутка по БДП

Участие в състезание по БДП: 
Отборът на шампионите на ОУ „Георги Бенковски" от 
областната викторина "Да запазим децата на пътя" на 
Националната програма за безопасност на движението на 
подрастващите включва: Ангел Недев 5. А , Калоян Недев 
5. А , Николай Чифчиев 5. А, Съби Танев 6. В и Виктор 
Доскачаров 7. В клас. Нашият отбор, воден от Георги 
Терзиев, се класира на трето място в оспорваната 
надпревара. Общо 13 училищни тима участваха в 
състезанието, което имаше теоретична и практическа част. 
Спечелен проект по НП „Осигуряване на съвременна, 
сигурна и достъпна образователна среда"- Модул 5 
„Площадки за обучение по безопасност на движението по 
пътищата".



Приоритетно направление V . Взаимодействие с родителската общност
Стриктно 
спазване 
графика за 
консултации 
и приемно 
време

Всички 
учители 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Графици за консултации за първи и втори учебен срок.

Планиране
на
съвместни 
дейности с 
родителите

Ръководство 
и учители 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Проведени съвместни мероприятия и инициативи. 
Национална програма на ресорното министерство. Това е 
НП„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ -  РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН 
ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ".Националната 
програма е насочена към изграждането на партньорство 
на взаимно доверие, уважение и толерантност между 
родители, учители, ученици. Целта е привличането на 
родителите в училищния живот на децата им за 
допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на 
учениците в училищната среда; активно участие на 
родителите в обсъждането на актуални за децата им 
въпроси от училищния живот; при вземането на решения 
и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми 
за дискусия, в провеждането на различни инициативи и 
събития; — 1 подобряване на комуникацията между 
родител-учител-ученик за изграждане на доверие, 
уважение и толерантност.

"Ден на професиите" в часовете по занимания по интереси 
във 2. в и 2. г клас. Беседата се проведе в откритата класна 
стая. Родители от класовете разказаха за своите професии. 
Децата слушаха с интерес и задаваха въпроси към г-жа Рени 
Вътева -финансов консултант и г-н Росен Енчев -главен 
инспектор Общинска полиция.

Периодично
и
своевремен
но
предоставян 
е на
информаци 
я на
родителите 
за относно: 
успеха и 
развитието 
на
учениците,
за
спазването
на
училищната

Класни 
ръководител 
и и учители 
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Проведени родителски срещи за учебната 2021/2022 г. -  
по график
Работата с родителите на учениците се осъществява по 
време на родителски срещи и индивидуални разговори с 
тях при възникнали проблеми. Класните ръководители 
осъществяват постоянна и своевременна връзка с 
родителите на учениците и до голяма степен са запознати 
със семейната среда, в която те растат.
По време на Втори час на класа също се провеждат 
разговори с родителите. Родителите се информират 
своевременно за възникнали проблеми, като се търси 
разрешаването им.



дисциплина,
за
посещаемос 
тта и
отсъствията
им от
учебните
часове,
процедура
за налагане
на санкции,
консултира
родителите
за
възможност 
ите и
формите за 
допълнител 
на работа с 
ученика.

Участие на
родителите
в
Обшествени 
я съвет

Учебна 
2020/2022 г.

Не изисква 
средства

Проведени срещи

Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното 
време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.
Развива 
не на 
систем 
ата за 
извънк 
ласни и 
извъну 
чилищн 
и
дейнос
ти

Всички 
учители и 
ръководствот 
о
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

В училището има създадена фолклорна формация 
„Фолклорна плитра" с ръководител Яна Биюкова, 
музикална формация „Алегро" с ръководител Калина 
Спасова, творчески работилници. Развиването на 
системата за извънкласни и извънучилищни дейности 
спомагат за по-добрата организация на свободното време 
и са насочени към развитие на творческия потенциал на 
учениците.

Съвмес
тни
дейнос 
ти с 
Читали 
ще
„Изгрев
1909"
Бургас

Класни
ръководител
и
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Проведени съвместни мероприятия с Читалище „Изгрев 
1909" Бургас.

Ученици от ОУ "Георги Бенковски" участваха в инициативата 
на Читалище "Изгрев 1909" ИЗГРЕВ ПАРК ФЕСТ.

През пролетта петокласници и шестокласници от ОУ 
"Г.Бенковски" се срещнаха с поетесата Стойка 
Маринова/Стоя Винар/ в НЧ "Изгрев 1909".

Наши второкласници също гостуваха на читалището. Те 
показаха новите си трейлъри на интересни и забавни



книжки. Децата получиха специални подаръци -  
кни горазделител и

Участие
на
учениц 
ите в 
училищ 
ния
живот и 
в
организ
ационн
ото
развити
е на
училищ
ето
чрез
различ
ни
форми
на
ученич
еско
самоуп
равлен
ие.

Класни
ръководител
и.
30.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Учениците от ОУ "Георги Бенковски" станаха активни 
посланици на инициативата Екошампиони. Тази акция се 
случи благодарение на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ЕООД. В 
продължение на седмици децата събираха пластмасови 
бутилки и кенчета и ги поставяха в жълтите чували. Акцията 
приключи на 29 ноември, когато на сборен пункт в 
училищния двор децата и техните родители оставиха 
събрания материал. Равносметката е 381 жълти чувала.

Директорът на ОУ „Георги Бенковски" получи 
благодарствено писмо от изпълнителния директор на 
УМБАЛ Бургас д-р Бойко Миразчийски по повод ръчно 
изработени картички от наши ученици, които според 
директора на болницата са създали добро настроените сред 
най-малките пациенти във Второ детско отделение на 
здравното заведение по време на Коледа.
18 март - Световен ден на рециклирането. Учениците от 4-те 
класове активно се включиха в проект Recycling в часовете 
по английски език с изготвянето на табла и кутии за 
разделно събиране на отпадъци.

В Деня на ученическото самоуправление, 9 май, ученици от 
цялата страна заемат местата на своите учители. 
Младежите се превъплъщават в ролята на учители, 
директори и заместник-директори. Основната идея е да се 
даде възможност младежите сами да организират учебния 
процес в училище и да бъдат част от управлението, което 
дава шанс за опознаване на учебно-възпитателните и 
административни дейности.

Седмокласниците сами създадоха сценария и изпълниха 
програмата при връчване на дипломите им за основно 
образование.

Приоритетно направление VIII. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището
Подобр
яване
на
интери 
ора на 
работн 
ата
среда,
класнит
е стаи и
общите
помещ
ения-

Класни 
ръководител 
и и учители, 
ръководство
15.09.2021 
до
14.09.2022 г.

Средства от 
бюджета на 
училището и по 
нац.програми и 
проекти 
Общинска 
програма 
„Първокласно 
начало"

Материално-техническата база в училище непрекъснато 
се подобрява. Училището придобива все по-добър и 
модерен естетически вид.



вътреш
на
среда
Поддър
жане
на
физкулт
урния
салон,
поддър
жане
на
училищ
ния
двор,
ремонт
и
поддръ 
жка на 
оградат 
а-
външна
среда.

Ръководство,
учители,
помощен
персонал

Средства от 
бюджета на 
училището;

През цялата учебна година физкултурният салон се 
поддържа, полагат се грижи за футболния терен, както и 
за училищния двор. Подрязват се храстите, поддържа се 
тревната площ.

Приоритетно направление !Х. Участие в национални програми и проекти:
Разраб
отване
на
проект 
и и за 
подкре 
па за 
личност 
но
развити 
е на 
детето 
и
ученик
а

Педагогическ 
ата колегия, 
екипи
15.09.2021г.
до
30.06.2022г.

Не изисква 
средства

Повишаване на техническото обезпечаване на класните 
стаи и учебната среда .
Оборудване на нови класни стаи по проекта 
„Първокласно начало"

Участие
в
максим
ален
брой
национ
ални,
регион
ални,
общинс

Ръковоство и 
учители
15.09.2021 
до
15.06.2022 г.

Не изисква 
средства от 
бюджета на 
училището

Повишаване на техническото обезпечаване на класните 
стаи и учебната среда .
Оборудване на нови класни стаи по проекта 
„Първокласно начало".
Новосъздаденият кът за четене към училищната библиотека 
се превърна в желано място за провеждане на редица 
инициативи през учебната 2021/2022 година. В рамките на 
Националната кампания „Походът на книгите" тук се 
проведоха редица срещи с писатели, както и учебни часове. 
ОУ „Георги Бенковски" спечели проекта, който е по 
Национална програма „Осигуряване на съвременна



ки
проект
и.

образователна среда" на Министерството на 
образованието. Той е по модул „Библиотеките като 
образователна среда". Сред съпътстващите цели на проекта 
са : Обогатяване на библиотечния фонд, повишаване на 
грамотността сред подрастващите чрез осигуряване на 
достъп до любими и предпочитани за четене автори и книги 
в приятна и съвременна обстановка, изграждане на трайни 
навици за четене и формиране на умения за учене през 
целия живот. Смисълът на проекта е съпътстван от 
следните цели: Обогатяване на библиотечния фонд, 
подпомагане на учебния процес, посредством 
осигуряване на свободен достъп до изучаваните 
произведения от 1. до 7. клас. Подкрепа 
професионалното развитие на учителите. Повишаване на 
грамотността сред подрастващите чрез осигуряване на 
достъп до любими и предпочитани за четене автори и 
книги в приятна и съвременна обстановка. Изграждане на 
трайни навици за четене и формиране на умения за учене 
през целия живот. Стойността на проекта бе 6000 лева. 
След участието на ОУ „Георги Бенковски" в Националната 
кампания на ПУДООС -  „Чиста околна среда -  2021", и 
спечеления в тази връзка проект на тема „Обичам 
природата и аз участвам", дейностите бяха финализирани с 
осигуряване на пълното оборудване в желаната Класна стая 
на открито. Избраните съоръжения са съобразени с 
последните тенденции в дизайна и оформлението на 
подобен вид зони и отговарят напълно на всички 
международни стандарти за управление на качеството и 
продуктови сертификати за безопасност. Седящи места са 
предвидени за 24 ученици, осигурени са дъска и малка 
библиотека за книги и учебни пособия, които обезпечават 
безпрепятственото протичане на учебния процес във 
външни условия. Двигателната активност на нашите малки и 
големи ученици е подпомогната от избраните Стъпки за 
баланс, които хармонично допълват учебните дейности на 
открито.

ОУ „Георги Бенковски" се класира в четири национални 
програми на МОН, за които кандидатства с разработени 
проекти. Одобрени сме от ресорното министерство за 
осъществяване на два модула по НП „Осигуряване на 
съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" . 
Това са: Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на 
учениците" -  игротека за прогимназиален етап и Модул 5 
„Площадки за обучение по безопасност на движението по 
пътищата".
ОУ „Георги Бенковски" участва амбициозно и отговорно в 
кампании, проектни дейности и инициативи във връзка с 
разнообразяване на учебния процес в посока на неговото 
усъвършенстване и обогатяване. Вярваме, че по този начин 
успяваме да предложим на нашите възпитаници



образование, което ежедневно да ги мотивира и 
вдъхновява по пътя на знанията и успехите.

Приоритетно направление Х. Финансиране
Допълв
ане на
библио
течния
фонд с
дарени
книги

Ръководство 
и учители
15.09.2021 
до
15.06.2022 г.

Не изисква 
средства

Закупуване на книги за обогатяване на библиотечния 
фонд на училищната библиотека със средства от 
Училищното настоятелство.

Разраб
отване
на
бюджет
по
парагра 
фи за 
календ 
арната 
година 
на база 
ЕРС за 
ученик 
и
формул
а за
разпре
делени
е на
средств
ата и
правил
ното му
разход
ване

Директор
Главен
счетоводител 
Март 2022г.

Не изисква 
средства

Разработен и утвърден от Кмета на Община Бургас 
бюджет, отчет на изпълнението на бюджета на всяко 
тримесечие пред общото събрание и пред Обществения 
съвет.


