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УТВЪРЖДАВАМ: 

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ 

ДИРЕКТОР 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 

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

Бургас за периода 2017-2018 година е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, приета на 

Педагогически съвет с Протокол № 8 от 13.09.2017 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. 

 

Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Отговорници 

и срок на  

изпълнението 

Финансиране Индикатори 

Приоритетно направление I. Повишаване на качеството и ефективността на преподаване и учене 

Осигуряване на 

стимулираща среда. 

 

Всички 

учители и 

ръководството 

15.09.2017 г. 

Средства от 

бюджета и по 

проекти 

Повишаване на техническото обезпечаване на 

класните стаи и учебната среда – оборудване с 

лаптопи класните стаи, екран  и с мултимедия. 

Разработване на 

годишни тематични 

разпределения за 

всяка паралелка, 

съгласно Наредба № 

5 от 2015 г.за 

общообразователната 

подготовка 

учители 

15.09.2017 г. 

Не изисква 

средства 

Всяка паралелка 

Издигане равнището 

на родноезиковата 

учителите по 

БЕЛ 

Не изисква 

средства 

Анализ на нивото на усвояване на 

компетентностите на учениците.Провеждане 

http://www.ou-gbenkovski.com/
mailto:g_benkovski@mail.bg


подготовка.  

Дейности за 

изпълнение 

на Националната 

стратегия за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

в ОУ „Георги 

Бенковски“ за  

учебната 2017-

2018 година.  

Организиране и 

провеждане на 

Национална седмица 

на четенето. 

 

15.09.2017 до 

15.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.-

27.10.2017 г. 

 

на пробен изпит по БЕЛ през месец април. 

В начален етап на обучение от Националната 

седмица на четенето: 

Анкета „Аз чета, защото…“- резултатите 

показаха значителен интерес към четенето, а 

любими за децата се оказаха вълшебните 

приказки; Презентации с любопитни факти от 

живота на писателите; Проучване и създаване 

на списък от 10-те любими детски книги сред 

учениците; размяна на любими книги „ От мен – 

за теб“; “Маратон на четенето”; Състезание „Най-

добър разказвач на приказки”; Състезание „Най-

добър четец”; „Моят първи ЛАПБУК”; 

драматизация на приказките „Най-хубавото” и 

„Най-скъпоценният плод”; Екскурзия до Жеравна 

и Котел – запознаване с живота и заслугите на д-р 

Петър Берон и Софроний Врачански;  Представяне 

на читателски дневници; Родители четоха 

произведения от любими автори; Презентация на 

„Болният лебед” от Петя Дубарова, Посещение на 

къщата музей „Петя Дубарова”. 

 

В прогимназиален етап на обучение от 

Националната седмица на четенето: 

Организиране на публични четения - „Най-

обичам…“; Провеждане на урок-спектакъл на 

тема : „Да се помни, да се знае, че България е 

жива!“; Състезание на тема „Обичам те, родна 

реч”, „Подари книга-сподели знание”-размяна на 

любими книги между учениците, „Книги, без 

които не можем” –четене на откъси от любими 

произведения. 

 

През месец март първокласници гордо 

заявиха: "Ние вече сме грамотни!. 

Малчуганите зарадваха своите родители със 

стихотворения и песни. Те тълкуваха 

пословици, отгатваха гатанки и откриваха 

приказки по откъси. 

 

 

 

Създаване на 

мотивация за учене 

чрез въвеждане на 

иновативни и 

нетрадиционни 

методи и подходи.   

Учители и 

класни 

ръководители 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

ОУ „Георги Бенковски“ стана част от „Най-

големия урок в света”.Учители и ученици от целия 

свят участваха в глобалната инициатива „Най-

големият урок в света“ , за да помогнат да 

направим нашата планета по-справедлива, здрава и 

устойчива.  

 

Карина Венева, Веселин Николов и Даниел 

Георгиев от V клас представиха изключително 

достойно училището в ученическата викторина 

„Аз съм българче” , посветена на 140 години от 

Руско-турската освободителна война, 145 години 



от гибелта на Левски и 170 години от рождението 

на Христо Ботев. Викторината бе организирана от 

Центъра за подкрепа на личностното развитие към 

Община Бургас. 

 
Отборът на ОУ „Георги Бенковски” стана втори 

сред бургаските училища на седмото поред 

състезание за купата на Природонаучен музей 

Бургас. Мотото на състезанието бе: 

„Биоразнообразието - какво знаем за него”. 

 

Ученици от V "а" и в V "б" клас изгледаха и 

участваха в презентация, посветена на 145 години 

от обесването на Апостола на свободата - Васил 

Левски „145 години безсмъртие”. 

 

Ученици от V "а" и V "б" клас взеха днес участие в 

открит урок, посветен на Деня на народните 

будители. "Да се знае, да се помни,  

че България е жива!” 
 

През март деца от ОУ "Георги Бенковски" бяха  

първите гости на литературен клуб-читалня 

"Малкият принц" . Там те се срещнаха с бургаската 
авторка на детска литература Теодора Вълева.  

В часовете по география и икономика   

седмокласници представиха културата на 

народи от най-големия континент в света – 

Азия, като се облякоха в традиционни 

костюми, подготвиха презентации за отделни 

държави и донесоха ястия от традиционната 

местна  кухня. 

Първокласниците се включиха в конкурс за 

най-креативно детско творение от 

„непотребни” материали, организиран от 

"Бургас Рециклира". Малчуганите, заедно с 

психолога на училището, изработиха 

интересни неща от ненужни опаковки.  

За 1 март деца изработиха интересни проекти 

за традиционната българска мартеница. 

Бургаският журналист Ирина Йорданова бе 

гост в един от часовете на журналистическия 

клуб в училището.  Учениците научиха как се 

пишат в движение новини и как интуицията, 

опита и точните въпроси, зададени към 

събеседника, са ключови в журналистическата 

професия.  

Учениците от ОУ „Г. Бенковски” отбелязаха 

Международния ден на майчиния език, 

Международния ден на Черно море, 



Световните дни  на Земята, водата, на гората, 

на Слънцето и на реките с изработването на 

постери.  

Учениците изработиха табла и участваха в 

беседи за Националния празник 3 март, за 

Деня на славянската писменост и българската 

просвета и култура – 24 май, за годишнината 

от Априлското въстание, когато отбелязваме и 

патронния празник на училището, за 

годишнината от обесването на Апостола на 

свободата-Васил Левски и за Деня на 

народните будители. 

За патронния празник на училище бяха 

организирани състезания по БЕЛ и 

математика.  

Наши ученици наредиха изложба под мотото "Да 

дадем живот на отпадъка". Във фоайето на 

училището можеха да се видят креативни идеи за 

превръщането на отпадъчните материали в 

полезни предмети. 

Заключителната среща проекта „Мисли зелено” бе 

осъществена под формата на открит урок, по време 

на който децата доказаха, че са наясно, че 

бъдещето на Земята е действително в техните 

ръце.  

Ученици посетиха Регионално предприятие за 

третиране на отпадъци „Братово-Запад”, за да се 

запознаят с технологията на процеса компостиране 

и да видят инсталацията на регионалното депо.  

Родители на деца от 1. “а” клас разказаха за 

своите професии пред малчуганите . 

Инициативата „Един час с мама и тати” бе да 

се покаже, че родителите са най-верните 

приятели на децата си. 

 

 

 

Успешно участие във 

външното оценяване 

в 4 и 7 клас и 

доразвиване и 

усъвършенстване на 

системата 

за вътрешно 

оценяване 

Учителите на 

4 и 7 клас 

м.май 2018 г. 

Не изисква 

средства 

Точки, получени от НВО: 4 клас 

Учебен предмет Тестов бал  

Български език и 

литература 

15,48 

Математика 17,02 

Човекът и обществото 17,77 



Човекът и природата 18,56 

Общ среден бал:  17,21 

7 клас среден брой точки от НВО: 

БЕЛ Мат. 

58,32 46,90 
 

Поставяне на ученика 

в центъра на цялата 

дейност, грижа и 

внимание за неговото 

развитие и обучение, 

развитие на 

уменията, 

компетентностите и 

ценностите на всеки 

ученик 

Ръководство и 

учители  

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Брой ученици с проведено обследване / ранно 

оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения/  - 6 ученици със 

СОП 

Показване на 

практическата 

приложимост на 

изучаваното учебно 

съдържание 

учители по 

предмети 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Класирани ученици на състезания, олимпиади, 

конкурси и др. Провеждане на пробни изпити 

за седмикласници по БЕЛ и математика. 

Български език и литература: 

 
Соня Петкова от VІ "б" клас получи грамота от 

РУО Бургас за отлично представяне на областния 

кръг на олимпиадата по български език и 

литература. 

 
Стефани Петкова от VІ „а” клас получи златен 

медал от състезанието по български език и 

литература „Обичам те, българска реч!”. Сияна 

Петкова от І „б” клас взе трето място сред 

участвалите първокласници от Бургас и региона и 

бе наградена с бронзов медал. Грамота за отличие 

в състезанието има и шестокласничката Селин 

Асенова. 

 

Второкласничката Анелия Пламенова Пенчева се 

представи отлично на Коледното математическо 

състезание. 

Грамоти за достойно представяне и показани 

трайни знания по БЕЛ получиха учениците от 

ОУ „Г. Бенковски” за участието си във Втория 

предварителен кръг на състезанието по 

български език и литература „Стъпала на 

знанието”. Отлично представяне имаме в 

лицето на седмокласничките - Силвана 

Иванова, Василена Илчева, Емануела 

Манчева, Диляна Донева, Катрин Петрова и 

Тереза Манолова.  

Катерина Иванова от VІ "а" клас получи грамота 

от Община Бургас за отлично представяне в 

конкурса за есе на тема: "Училището - територия 



на етническа толерантност".  

Калоян Терзиев от ІІ „а” клас получи грамота за 

участието си в Регионалния ученически конкурс 

„Земята е за нас- ние сме за Земята” по повод Деня 

на Земята-22 април. Калоян бе отличен в раздел 

„Художествен текст” във възрастова група І-ІV 

клас за своята гатанка за Земята. Конкурсът 

премина под патронажа на Министерството на 

околната среда и водите и ресорния инспекторат в 

Бургас. 

 

Отлично представяне на ученици от 1. до 4. клас на 

състезанието по БЕЛ, организирано от 

Сдружението на българските начални учители. 

Математика: 

Анелия Пенчева от 2.”а” клас и Валентин Митев от 

4. „б” клас спечелиха сребърни медали от 

финалното състезание на V-тия Международен 

турнир „Математика без граници“.Ниа Апостолова 

от 2. „а” клас спечели бронзов медал, а Калоян 

Терзиев от 2. „а” клас получи сертификат за 

участие в престижното състезание. 

 

8 сребърни и 4 бронзови медала спечелиха наши 

ученици от пролетния кръг на Международното 

математическо състезание „Математика без 

граници”.Валентин Митев от ІV „б” клас спечели 

златен медал от зимния кръг на турнира 

„Математика без граници”. Сребърни медали от 

състезанието отидоха при  Борислав Близнаков от І 

„б” клас, Анелия Пенчева от ІІ „а” клас и Калоян 

Терзиев от ІІ „а” клас. Бронзовите медалисти от 

ОУ „Г. Бенковски” бяха  13 - Ангел Недев от І „а”, 

Пламен Колев І „а”, Мая Дончева от І „а”, Асен 

Аргиров от І „б” , Сияна Петкова от І „б”, Петър 

Донев І „б”, Тодор Митев І „б”, Даниела Генова ІІ 

„а” , Виктор Тодоров ІІ „б”, Александра Варламова 

ІІ „б”, Дарина Симеонова ІІ „б”, Николай Стойнов 

от ІІ „в” и Мария Георгиева ІІІ „б” клас. 

 

Анелия Пенчева от ІІ „а” клас и Валентин Митев 

от ІV „б” клас спечелиха златни медали от есенния 

кръг на „Математика без граници”. Със сребърен 

медал бе наградена Ниа Апостолова от ІІ „а” клас, 

а бронзовите медали грабнаха Аслъ Алиосман от ІІ 

„а” клас, Калоян Терзиев ІІ „а” клас, Стела Пеева ІІ 

„б” клас, Николай Илиев VІ „а” клас, Христиана 

Белчева VІ „а” клас, Стефани Петкова VІ „а” клас 

и Игор Шуленин VІ „б” клас. 

 

Анелия Пенчева от ІІ „а” клас и Валентин Митев 

от ІV „б” клас се класираха за националния кръг на 

престижното математическо състезание 

„Европейско кенгуру“. 

 



Първокласниците Тодор Митев и Сияна Петкова се 

представиха отлично на математическото 

състезание "Академик Никола Обрешков".  

 

Селена Алимолла от І "б" клас спечели трето място 

в XX-то издание на  математическото състезание 

"Свети Николай Чудотворец". 

 

Маргарита Стоянова Пенова от V "б" клас се 

класира на трето място на Коледното 

математическо състезание. 

 

Отличени ученици  от 1. до 4. клас на състезанието 

по математика, организирано от Сдружението на 

българските начални учители. 

 

Информационни технологии: 

 

Ангел Желязков от VІІ „б” клас заедно със 

съотборниците си от GreenTeam спечелиха 3-то 

място в пролетното издание на Хакатон. По време 

на тридневния форум, провел се в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”. 

 

Изобразително и приложно изкуство: 
 
Мелиса Богова от ІІІ „б” клас спечели със своята 

творба първо място в нейната възрастова група в 

Националния конкурс за детска рисунка „Шарено 

петле”. Жанрът, в който се изяви Мелиса, е 

живопис. Темата на конкурса, организиран от РУО 

Бургас, Община Средец и Общински детски 

комплекс Средец, бе : „Странджа-зелената врата на 

Европа”. Грамота за участие в надпреварата 

получи и Даниела Генова от ІІ „а” клас. 

 

Мария Антонова от 4 „а” клас спечели 

поощрителна награда в конкурса „Аз, моят град и 

морето”. 

 

С рисунката си на Златната църква Мелиса Богова 

от III „б” клас получи грамота за участие в първото 

издание на националния конкурс ''Велики Преслав 

– история на цял един народ''. 

 

Даниела Стойкова от IV „б” клас и Мишел Петрова 

от IV „а”клас  се класираха съответно на трето и 

седмо място в ученическия конкурс за детска 

рисунка на тема “Моите приятели от друг етнос”. 

 

Ръдвание Мехмед от ІV „а” клас спечели второ 

място в конкурса за рисунка „На мира в света”, на 

трето място се е класирала Стела Пеева от ІІ “б” 

клас, а с награда грамота е отличена Мария 

Атанасова от ІV „а” клас. 

 

Лилия Петрова от ІІІ "в" клас спечели първа 

награда в Националния конкурс "Водата е живот".  

 



Мая Петрова от IV "Б" клас спечели специалната 

награда в Международния ученически конкурс за 

рисунка  „Роди се дете, Син ни се даде”, 

организиран от детското онлайн списание 

„Щъркел”. 

 

Рисунките на Мелиса Николаева Богова от III "б " 

клас и Ръдвание Мустафа Мехмед от IV "а" клас 

бяха включени в изложба на рисунки от конкурса 

"Събуди се" по повод 1 ноември - Ден на 

народните будители, на тема "Българските 

будители". 

 

Аслъ Алиосман от ІІ "а" клас грабна І място в 

ученическия конкурс за детска рисунка на тема: 

"Моите приятели от друг етнос", организиран от 

Община Бургас. В същия конкурс Мария 

Атанасова от ІV "а" клас зае ІІІ място сред своята 

възрастова група. 

 

Велизара Кабадова от І "б" клас спечели 

Национален конкурс за кукли в категория "Най-

оригинална кукла". 

Отличиха трима наши ученици, участвали в 

конкурс за детска рисунка "Свободата и 

нейните герои".  Габриела Кирова от ІІІ „а” 

клас - третото място. Нейната картина носи 

заглавието „Посрещане на руските 

освободители”, Лилия Петрова III „б” кл. с 

платното „Генерал Гурко” и Стела Пеева от II 

кл. с картината „Четник от Легията на 

Раковски”.  

Музика: 

Георги Георгиев от І “б” клас стана втори на 

Националния тракийски фолклорен събор 

„Гергьовден” в Поморие. 

 

Спорт: 

 

Отлично представяне на футболния отбор на ОУ 

„Г. Бенковски“ в зала „Никола Станчев” за купата 

на СФК „Св. Никола”, ЗИМА 2018. 

 

Баскетболният отбор на ОУ „Георги Бенковски” 

извоюва трето място на общинското първенство по 

баскетбол за момичета 5-7 клас. 

 

Запазване 

едносменния режим 

на обучение и 

задържане на децата 

в училище чрез 

увеличаване броя им 

в целодневното 

Ръководство, 

учители в 

ГЦОУД 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Ученици от I до VI клас вкл. 



обучение 

Реализиране на 

системна и 

целенасочена 

рекламна стратегия за 

привличане и 

задържане на 

учениците. 

Директор, 

зам.-директор, 

учители 

м.март 2018 г. 

Не изисква 

средства 

Приемственост между детските градини на 

територията на района и училището. 

 
23 април бе обявен за Ден на отворените врати в 

ОУ "Георги Бенковски" за бъдещите 

първокласници и техните родители. 

 

Поддържане на сайт на училището и фейсбук 

страница на училището. 

Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за квалификация:    

Обогатяване и 

засилване на 

вътрешно-

методическата 

дейност 

Председатели 

на МО 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Проведени заседания на МО 

  

Повишаване 

квалификацията на 

учителите съгласно 

ЗПУО и Държавния 

стандарт за статута и 

професионалното 

развитие на 

учителите, 

директорите и 

другите 

педагогически 

специалисти. 

Увеличаване на броя 

учители с ПКС. 

Всички 

учители 

15.09.2018 г. 

Съгласно 

предвидените 

от бюджета % 

Проведени обучения на учителите – 36 

учители 

Квалификация на учителски кадри през 

периода учебна 2017/2018 г. - V и  ІV ПКС.  

До този момент: 

І    ПКС -2 

ІІ   ПКС-2 

ІІІ  ПКС-3 

ІV  ПКС-10 

V   ПКС-9 

 

Използване на 

компютърния 

кабинет за разработка 

и провеждане на 

учебни часове. 

Използване на 

междупредметни 

връзки и 

взаимодействие 

между учителите. 

 

Всички 

учители 

15.09.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Констативни протоколи  

Обвързване на 

постигната 

професионално-

квалификационна 

степен с 

допълнително 

материалното 

стимулиране 

предвидени във 

вътрешните правила 

за работна заплата 

Директор, 

комисия 

31.05.2018 г. 

Съгласно 

заложените 

средства в 

бюджета на 

училището 

Съгласно броя на точките в картите за 

диференцирано заплащане на педагогическите 

кадри за учебната година.  

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

средище 



Популяризиране на 

успехите и 

постиженията на 

учениците сред 

родителите, 

обществеността и 

връстниците им чрез 

постоянни изложби, 

медийни изяви, уеб-

сайта на училището и 

др.,участие в 

извънучилищни 

мероприятия на 

общинско и областно 

ниво,  посещение на 

природни и 

исторически 

забележителности, 

организирани 

пътувания с 

образователно-

възпитателна цел. 

Всички 

учители  и 

ръководството 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Мероприятия съвместно с родителите.  

Пътувания с образователна цел. 

Всички заложени задачи в календарния и 

годишния план са изпълнени. 

 

Успехите и постиженията на учениците от ОУ 

„Г. Бенковски” бяха популяризирани сред 

родителите, обществеността и връстниците 

им. Всички успехи бяха публикувани в уеб-

сайта на училището и страницата на ОУ „Г. 

Бенковски” във фейсбук. 

За патронния празник петокласниците от 

клуба по журналистика издадоха вестниче, в 

което бяха  поместени интересни моменти от 

училищния живот, интервюта с учители и 

лично творчество.  

Рисувалня Елфина откри третата си ежегодна 

изложба с творби на наши деца. В „Елфина”, 

чийто ръководител” е г-жа Милена 

Димитрова, таланта си през годината показаха 

деца от ОУ „Георги Бенковски”. Те завоюваха 

призови места в регионални и национални 

конкурси. 

Учениците участваха в редица извънучилищни 

мероприятия на общинско и областно ниво по 

математика, БЕЛ, изобразително изкуство, 

природни науки .Те се включиха и в 

посещение на природни и исторически 

забележителности, организирани пътувания с 

образователно-възпитателна цел. 

Посещение на къщата музей „Петя Дубарова”. 

 

Актуализиране на 

уеб-сайта на 

училището  

15.06.2018 г. Не изисква 

средства 

Брой качени документи в сайта – всички 

необходими документи са качени в сайта. 

Обособяване на 

училището като 

културно-

информационно и 

спортно средище 

Ръководство и 

учители 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Издигане имиджа на училището чрез 

провеждане на тържества, викторини, 

конкурси и др. мероприятия от месец 

септември 2017 г. до месец юни 2018 г. 

Служител на Европейска институция стана 

„посланик за 2 дни“ в родното си училище ОУ 

"Георги Бенковски" 

Г-жа Димитрула Минкова – финансов 

администратор в Изпълнителната агенция за 

научни изследвания и иновации (Research 

Executive Agency) към Европейската комисия 

посети нашето училище на 7-ми и 8-ми юни. 



Г-жа Минкова е възпитаник на ОУ „Георги 

Бенковски”. Повод за визитата й в учебното 

заведение бе инициативата „Обратно на 

училище“ (Back to school). Презентацията, 

която тя представи пред учениците, обогати 

техните знания за Европейския съюз. Децата 

проявиха интерес и с голямо желание се 

включиха във викторина, посветена на Европа.  

Всички ученици, учители и непедагогическия 

персонал от ОУ „Георги Бенковски” се 

включиха в инициативата „Розите на 

България”. Целта на проекта „Розите на 

България“ бе да привлече вниманието на 

повече млади хора към българския език, 

култура и традиции, в деня, в който църквата 

почита паметта на Светите първоучители. 

На 20 април т.г. ОУ „Георги Бенковски” 

отбеляза 51 години от създаването си. На тази 

дата отдадохме почит на патрона на 

училището. Празникът бе съпътстван  с редица 

състезания, презентации, викторини. 

Класовете  премериха сили и в спортни 

надпревари. Шестокласниците подредиха 

табло за живота и делото на Георги Бенковски 

- стратегът на Априлското въстание. 

 

Приоритетно направление IV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците и нарастващата взискателност на родителите       

Осъществяване на 

допълнителна работа 

с учениците.  

Всички 

учители 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Проект „Твоят час” - четири групи за деца с 

обучителни затруднения по математика и БЕЛ 

- „Математиката не е трудна”, „Граматика на 

грешките”, „Четенето и писането- лесно и 

интересно” и „Математика за любознателни”. 

Часове по ФУЧ и консултации с ученици. 

 

Изграждане на 

подкрепяща среда за 

учениците със 

специални 

образователни   

потребности    

Ръководство и 

учители 

15.06.2018 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището 

Изграден е ресурсен кабинет, в който се 

обучават ученици със СОП под ръководството 

на г-жа Румяна Дапчева – ресурсен учител в 

РЦПППО гр. Бургас. 

  

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

Подобряване на 

дисциплината на 

учениците. 

Намаляване броя на 

отсъствия по 

неуважителни 

причини. 

Учители и 

класни 

ръководители  

15.06.2018 г 

Не изисква 

средства 

Брой ученици с наложена санкция 

„забележка”- 8, брой отсъствия по 

неуважителни причини за годината -38  в 

прогимназиален етап на обучение. 

Стриктно спазване Ръководство и Не изисква График за дежурство за първи и втори учебен 



системата на 

дежурство в 

училище. 

учители 

15.06.2018 г. 

средства срок на учебната 2017/2018 г. 

Засилен контрол по 

изпълнение 

дейностите, свързани 

с осигуряване 

безопасни условия на 

обучение, дейността 

на комисиите по 

безопасност на 

движението, 

противопожарна 

охрана, гражданска 

защита и провеждане 

часа на класа. 
Възпитаване на 

умения и поведение 

при кризи и 

екстремни ситуации.  

Изготвяне и 

реализиране на 

здравно-

образователна 

програма 

Ръководство и 

учители 

Мед.лице 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Проведено практическо обучение за 

евакуация,  проведени здравно-образователни 

беседи с учениците. 

 
През април в  ОУ"Г.Бенковски” се проведе  

антитерористично учение”. Разигра се  

симулативната тренировка по обезвреждане на 

самоделно взривно устройство, открито в раница, 

оставена в сградата на училището.За броени 

минути всички ученици бяха евакуирани в двора 

на учебното заведение. След подаден от директора 

сигнал на тел. 112, пристигнаха няколко 

полицейски коли, които блокираха участъка. На 

място дойдоха и служители на РСПБЗН, ЦСМП 

Бургас, Отдел „Управление при кризи и ОМП“ на 

Община Бургас. С явяването на представителите 

на тези институции стартира Плана за действие в 

кризисни ситуации на ОДМВР – Бургас. 

Бургаски и централни медии отразиха 

обезвреждането на намереното взривно 

устройство и евакуацията на учениците.  

Провеждане на часовете по БД 

 

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност           

Стриктно спазване 

графика за 

консултации и 

приемно време 

Всички 

учители 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Графици за  консултации за първи и втори 

учебен срок. 

Планиране на 

съвместни дейности с 

родителите 

Ръководство и 

учители 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Проведени съвместни мероприятия и 

инициативи. 

 
Родители на деца от 1. “а” клас разказаха за своите 

професии пред малчуганите . Инициативата „Един 

час с мама и тати” бе да се покаже, че родителите 

са най-верните приятели на децата си. 

 

По проекта „Твоят час” , „Мисли зелено” , 
„Здравословно хранене и спорт - ключ към 

щастлив и пълноценен живот” и „Предай нататък 

здраве” родители се включиха в редица 

инициативи. Майките и татковците бяха 

впечатлени от новите умения и креативността на 

своите деца. Те помогнаха в изработването на 

изделия от приложни материали, оказаха подкрепа 

по време на викторини,  беседи, открити уроци, 

театрални представления, велопоходи и др. 
 

Периодично и 

своевременно 

предоставяне на  

Класни 

ръководители 

и учители 

Не изисква 

средства 

Проведени родителски срещи  за учебната 

2017/2018 г. 

 



информация на 

родителите за 

относно: успеха и 

развитието на 

учениците, за 

спазването на 

училищната 

дисциплина, за 

посещаемостта  и 

отсъствията им от 

учебните часове, 

процедура за 

налагане на санкции, 

консултира 

родителите за 

възможностите и 

формите за 

допълнителна работа 

с ученика.  

15.06.2018 г. 

Участие на 

родителите в 

Обшествения съвет 

Учебна 

2017/2018 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. 

Развиване на 

системата за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности, които 

спомагат за по-

добрата организация 

на свободното време 

и са насочени към 

развитие на 

творческия 

потенциал на 

учениците. 

 

Всички учители 

и ръководството 

30.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Групи по проект „Твоят час“ в начален и 

прогимназиален етап на обучение. Разкрити 7 

групи по занимания по интереси - „Танцово 

студио” , „Млад журналист”, „В света на 

плетивото” и „Театрално студио”, „Малки 

художници”, „Вокално студио”, „В чудния 

свят на приказките” и четири групи за деца с 

обучителни затруднения по математика и 

БЕЛ- „Математиката не е трудна”, „Граматика 

на грешките”, „Четенето и писането- лесно и 

интересно” и „Математика за любознателни”. 

 

Извънкласни форми – ФУЧ/СИП от I до VII 

клас – провеждани на територията на 

училището. 

 
Проектите  „Здравословно хранене и спорт - ключ 

към щастлив и пълноценен живот” и „Предай 

нататък здраве” спечелиха съответно второ и трето 

място в Националния ученически конкурс 

„Посланици на здравето” 2017/2018., който бе по 

инициатива на Министерството на 

здравеопазването, в партньорство с Министерство 

на образованието и науката, Министерство на 

младежта и спорта, Министерство на културата, 

Министерство на околната среда и водите и 

Представителството на Европейската комисия в 

България. По първия проект в продължение на 

месеци работиха ученици от 5-ти и 6-ти клас. 

Благодарение на този проект нашите ученици се 

включиха в спортни прояви, велопоходи с 



родители, ролеви игри и презентации, с участието 

на експерти от РЗИ. При срещите си със здравните 

служители децата разбраха много полезни неща за 

здравословното хранене, както и за вредите от 

употребата на алкохол, цигари и енергийни 

напитки. По втория ни отличен проект - „Предай 

нататък здраве” през учебната година работиха 

ученици от 1. Клас. В рамките на проекта 

малчуганите участваха в засаждането на дръвчета 

в училищния двор, в открит урок с беседа и 

занимателни игри на тема "Среща с гората”. Те се 

включиха и в маратон на витамините - подреждаха 

кошници с плодове и правиха плодови салати. 

Посетиха завод за захарни изделия. Там децата се 

запознаха с това как се правят здравословни 

бисквитки. 

 

Съвместни дейности 

с Читалище „Изгрев 

1909” Бургас   

Класни 

ръководители  

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Проведени съвместни мероприятия с 

Читалище „Изгрев 1909” Бургас. 

Четене на книги в Седмицата на книгата и 

среща с читалищните работници; Изработване 

на мартеници. 

Участие на 

учениците в 

училищния живот и 

в организационното 

развитие на 

училището чрез 

различни форми на 

ученическо 

самоуправление. 

 

Класни 

ръководители. 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

Срещи на представителите на ученическото 

самоуправление. 

Ден на ученическо самоуправление - 9 май. 

Учениците влязоха в ролята на директор, зам.-

директор, библиотекар, ЗАС, медицинско 

лице, портиер и помощен персонал.   

-Учениците от 7. клас сами измислиха 

сценария, подготвиха си думите и подредиха 

програмата за края на учебната година. Те 

решиха да направят този жест към своите 

учители, за да им засвидетелстват своето 

уважение и признателност. 

Учениците инициираха Коледни и 

Великденски базари със съдействието и 

подкрепата на Училищното настоятелство. 

Приоритетно направление VIII. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището        

Подобряване на 

интериора на 

работната среда, 

класните стаи и 

общите помещения- 

вътрешна среда 

Класни 

ръководители и 

учители, 

ръководство 

15.09.2017 до 

14.09.2018 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището и 

по 

нац.програми 

и проекти 

По НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Подобряване на 

условията за лабораторна работа по природни 

науки“ – закупени необходими материали.  

По проект „Твоят час“ са закупени материали 

и пособия. 

Подобрена е материално-техническата база в 

училището. 

Поддържане на 

физкултурния салон, 

поддържане на 

училищния двор, 

ремонт и поддръжка 

на оградата-външна 

Ръководство, 

учители, 

помощен 

персонал 

Средства от 

бюджета на 

училището 

Обновяване на кабинета на психолога, 

козметични ремонти  на класни стаи, 

училищен коридор, подобряване състоянието 

на мивките и облицоването им с фаянс. 



среда. 

Приоритетно направление IХ. Участие в национални програми и проекти:        

Разработване на 

проекти и за 

подкрепа за 

личностно развитие 

на детето и ученика 

 

Педагогическата 

колегия, екипи 

15.09.2017 г. до 

15.06.2018г. 

Не изисква 

средства 

Подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика 

Участие в 

максимален брой 

национални, 

регионални, 

общински проекти. 

Ръковоство и 

учители 

15.09.2017 до 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства от 

бюджета на 

училището 

Проект «Твоят час» на МОН 

 

НП„Осигуряване на съвременна образователна 

среда“Модул: Подобряване на условията за 

експериментална работа по природни науки”, 

Проектите: “Мисли зелено”, „Посланици на 

здравето”- „Здравословно хранене и спорт - ключ 

към щастлив и пълноценен живот” и „Предай 

нататък здраве” . 

 

Проект по 129 ПМС- за определяне на 

минимални диференциирани размери на 

парични средства за физическо възпитание и 

спорт, които се осигуряват от държавния 

бюджет и от бюджета на общините. 

Приоритетно направление Х. Финансиране   

Допълване на 

библиотечния фонд 

с дарени книги 

Ръководство и 

учители 

15.09.2017 до 

15.06.2018 г. 

Не изисква 

средства 

 Закупуване на книги за обогатяване на 

библиотечния фонд на училищната 

библиотека със средства от Училищното 

настоятелство. 

Разработване на 

бюджет по 

параграфи за 

календарната година 

на база ЕРС за 

ученик и формула за 

разпределение на 

средствата и 

правилното му 

разходване 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Март 2018 г. 

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. 

 


