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УТВЪРЖДАВАМ:
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X  

Петко Георгиев

Директор

Подписано от: Petko Georgiev Georgiev  

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ 

ДИРЕКТОР 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 

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

Бургас за периода 2018-2019 година е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, приета на 

Педагогически съвет с Протокол № 8 от 07.09.2018 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 

15.09.2018 г. 

Средства от 

бюджета и по 

проекти 

Повишаване на техническото обезпечаване на 

класните стаи и учебната среда .В 17 класни 

стаи има монтирани шкафчета, където децата 

да си съхраняват учебните пособия. 

 

Разработване на 

годишни тематични 

разпределения за 

учители 

15.09.2019 г. 

Не изисква 

средства 

Всяка паралелка 

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


всяка паралелка, 

съгласно Наредба № 

5 от 2015 г.за 

общообразователната 

подготовка 

Издигане равнището 

на родноезиковата 

подготовка.  

Дейности за 

изпълнение 

на Националната 

стратегия за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

в ОУ „Георги 

Бенковски“ за  

учебната 2018-

2019 година.  

Организиране и 

провеждане на 

Национална седмица 

на четенето. 

 

учителите по 

БЕЛ 

15.09.2018 до 

30.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.-

29.10.2018 г. 

 

Не изисква 

средства 

Анализ на нивото на усвояване на 

компетентностите на учениците.Провеждане 

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 

Учители и 

класни 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Седмокласници представиха пред всички ученици 

презентация във връзка с отбелязване на 140 г. от 

приемането на Търновската конституция 

 



иновативни и 

нетрадиционни 

методи и подходи.   

30.06.2019 г. ОУ”Г.Бенковски” спечели първо място в 

тазгодишния конкурс на Кроношпан „Мисли 

зелено” 

 

Регионалният исторически музей обяви 

ОУ”Г.Бенковски” за победител в Игротлон 2019г. 

 
Ученици от III клас се включиха във Второто 

детско полицейско управление 

 

Открит урок-спектакъл посветен на 143- 

годишнината от Априлското въстание се проведе 

в VI б клас в навечерието на патронния празник на 

училището 

 

Интересни презентации по география и икономика  

подготвиха ученици от  VI а клас.Те представиха 

любопитни факти от живота в Саудитска 

Арабия,Индия,Япония и Турция 

 

Деца от нашето училище взеха участие в Първи 

фестивал на рециклирането – рециклирай с 

фантазия 

За 1 март деца изработиха интересни проекти 

за традиционната българска мартеница. 

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. 

Отборът на ОУ „Георги Бенковски” спечели ІІІ 
място в междуучилищното състезание 



„Биоразнообразието на бургаския край”, 
организирано от Природонаучния музей в 
Бургас. 
 
Седмокласници представиха пред 
четвъртокласници и съучениците си от 
прогимназията презентация във връзка с 
отбелязване на 140 години от приемането на 
Търновската конституция. По-малките научиха 
къде и кога е създадена Търновската 
конституция и че нейната цел е била да 
закрепи юридически социално-
икономическите и политическите изменения в 
българското общество след Освобождението 
през 1878 г.  
 
Ученици от ОУ „Г. Бенковски” участваха в 
обучително-развлекателно мероприятие 
„Езиково междучасие” за седмокласници, 
изучаващи руски, английски и немски език, 
организирано от ПГЧЕ „Васил Левски” Бургас. 
Мероприятието бе с игрова форма и 
предостави възможност за практическо 
приложение на езиковите знания на 
учениците. 

 

 

 

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.юни  2019 г. 

Не изисква 

средства 

Точки, получени от НВО: 4 клас 

Учебен предмет Тестов бал  

Български език и 

литература 

89% 

Математика 87% 

Човекът и обществото 93% 

Човекът и природата 95% 

Общ среден бал:  91% 

7 клас среден брой точки от НВО: 

БЕЛ Мат. 

70,54 45,82 
 

Поставяне на ученика 

в центъра на цялата 

дейност, грижа и 

внимание за неговото 

развитие и обучение, 

развитие на 

уменията, 

компетентностите и 

ценностите на всеки 

Ръководство и 

учители  

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

Брой ученици с проведено обследване / 

ранно оценяване на потребностите и 

превенция на обучителните затруднения/  -8 

ученици със СОП 



ученик 

Показване на 

практическата 

приложимост на 

изучаваното учебно 

съдържание 

 

учители по 

предмети 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

 

.Национален конкурс „Моята невероятна 

ваканция”-Радостина Димова –III в клас 

2.Бургаски конкурс”Морето не е за една 

ваканция”– второ място-Даниела Генова III а 

клас 

3.Математика без граници – Есенен турнир: 

Златни медали: Петър Донев-IIв, Тодор 

Митев-IIб, Сияна Петкова-IIб 

Сребърни медали: Стефания Стоянова-

Iб,Александър Стаматов-Iб,Николай 

Йорданов-Iв, Асен Аргиров-IIб 

Бронзови медали: Лазар Пенчев-Iа,Катрин 

Янева-Iа,Диана Ангелова-Iа,Росен Венев- 

Iб,Златомир Вътев- Iб,Мария Халявко- 

Iб,Даниел Стоев-I б,Катерина Костадинова-I 

б,Димитър Пехливанов-I в,Мерве Исмаил-Iв, 

Стилиян Тахтаджиев- Iв 

4.Републиканско пъвенство по ушу- София 

Железнова Vклас-златен медал 

5.Конкурс за рисунка на тема: „ Моите 

приятели от друг етнос”-  Мая Петрова I 

място,Даниела Петрова- пето място 

6. Регионален турнир по баскетбол за 

момичета- Яснина Йорданова VIа- сребърен 

медал 

7. Никулденски турнир по художествен 

гимнастика- Мирела Илчев-IVб, златен медал 

8. Състезание по математика и ИТ 

„Св.Николай Чудотворец”- Дарина 

Симеонова-IIIб 

9.Международен детски футболен турнир 

„Проф.Д-р Лъчезар Цоцорков”- Иван Дейков, 

IVб 

10.Коледен турнир по карате киокушин-

Кристиян Кръстев IIб 

11.Международен конкурс „Роди се дете, син 

ни се даде”-Мая Петрова-Vб, Лилия Петрова- 

IVв, Стела Пеева-IIIб 

12. „Многознайко”- „Аз зная английски език”- 

1 клас: Константин Митев, Даниела Стоева, 

Златомир Вътев, Стилиян Тодоров 

2 клас: Калоян Недев, Теодор Петрова, Петър 

Донев, Сиана Петкова 

3 клас: Християн Костдинош, Калоян Терзиев, 

Давид Димитров, Катерина Георгиева 

4 клас: Божидара Кръстева, Мария Георгиев, 

Ирина Димитрова, Лилия Петрова, Даниил 

Баулин 

5 клас: Венелин Андонов, Ивн Пендев, Мая 

Петрова 

13.Състезание „Родна реч”: 

Златни медали: Зюлай Гугова-1а, Тулче Али, 



Златомир Вътев, Даниел Стоев-1б, Михаела 

Костадинова, Виктор Теодосиев- 1в; Ангел 

Недев, Калоян Недев-2а, Сияна Петкова-2б, 

Мария Георгиева, Анна Попова, Ирина 

Димитрова-4б, Димо Стоичков , Лилия 

Петров, Надежда Атанасова-4в; София 

Железнова-5а, Мая Радева-5б 

Сребърни медали: Димитър Нейчев, 

Антоанета Кирилова-1а, Пея Иванова, Мария 

Халяко-1б; Мая Докчева, Алексндра 

Димитрова-2а; Аслъ Осман, Калоян Терзиев- 

3а, Димитър Илиев-3б, Дарина Спасова, 

Мирела Илюева, Йоана Мустакова, Симона 

Спасова-4б; Ръдвание Мрехмед-5а, Мая 

Петрова-5б, Андрея Николова, Ивет Кунчева-

6б 

14.Турнир за купата на СФК Св. Никола-: 

Златен медал- Алекс Попов-7б, Стоян 

Богданов, Стоян Павлов-7а, Димитър Баев, 

Григор Симеонов, Антони Йорданов-6а; 

Александър Димитров-5а, Кристиан Петров-

5б 

15. Световно първенство по Джу джицу-

Гърция- Димо Стоичков-4б 

16.Общинско първенство по баскетбол за 

момичета 5-7кл- Теодора Лозева, Виктория 

Димитрова, София Железнова-5а, Карина 

Венева, Лора Христова-6б, Ясмина 

Йорданова, Росиана Стефанова, Еми 

Сиракова-6а, Виктория Панайотова-7а, Рени 

Николова-7б-капитан. 

17. Футболен турнир „ Пирин къп”- 

Сандански- Ангел Недев и Калоян Недев- 

бронзов медал 

18. Областен кръг на национална олимпиада 

по БЕЛ- Игор Шуленин 7б- трето място 

19. Математик без граници- зимен кръг: 

Сребърни медали: 

Лора Грънчарова-2а, Ния Апостолова, Аслъ 

Алиосман-3а, Надежда Атанасова-4в 

20. IX Международен турнир по 

художествена гимнастика за купа Берое- 

Адриана Панайотова-3а, Дария Близнакова-

2б- златни медали 

21.Областно първенство по бскетбол момичет 

5-7 клас-Рени Николова, Теодора Лозева, 

Анастасия Фам, Лора Христова, Виктория 

Панайотова, Карина Венева, София Железова, 

Еми Сиракова, Виктория Иванив, Ясмина 

Йорданова- златен медал 

22.Математическо състезание „ Акад. Никола 

Обрешков”-  Тодор Митев 2б- грамота за 

отличие 

23. Турнир по Джу Джицу – Димо Стоичков-



4б и Таня Стоичкова-1б-златни медали 

24. Състезание по английски език „We love 

Eglish”- Кристияна Раева- второ място, Петър 

Донев-трето място 

25.  Математическо състезание „Млад 

математик”- IIкръг 

Първо място: 

Даниел Стоев-1кл., Тулче Али-1кл., Диана 

Ангелова-1кл., Ния Апстолова-3кл 

Второ място: 

1 клас: 

Михаела Костадинова, Мерве Исмаил, Пея 

Ивнова, Стефания Стоянова, Златомир Вътев, 

Катерина Костадинова, Танч Стоичкова, 

Мария Манчева, Стелян Кралев, Деа Ботева, 

Лазар Пенчев 

2 клас: 

Петър Донев 

3 клас: Дарина Симеонова 

4 клас: Мария Георгиев, Анна Попова 

26. Държавно първенство за КУМИТЕ  и 

КАТА- Кристиян Кръстев -2б клас- трето 

място 

27.Държавно първенство по олимпийско 

карате в София- Надежда Атанасова-4б клас-

първо място 

28.Регионален конкурс „Водата и земята”-  

Мая Петрова- 5б, второ място; Габриела 

Кирова 4а клас- трето място 

29.Първи национален конкурс „Вяра и 

упование” – Лилия Петрова 4в клас- второ 

място 

30. „Многознайко”- „ Родна реч”- IIкръг- 

Златни медали: 

Мария Гайдарова и Даниел Стоев- 1б клас 

Бронзови медали: 

Златомир Вътев, Туче Али, Росен Венев-1б; 

Димитър Петков, Белослава Атанасова- 1б; 

Пламен Колев и Мая Дончева от 2а клас 

Надежда Атанасова- 4б клас 

Бронзови медали: 

 

Спаска Гилева- 4а клас 

31. „Обичам те, българска реч”- грамоти за 

отличие: 

Игор Шуленин, Катерина Йорданова, Соня 

Петкова, Слави Николов, Стефани Петкова- 7 

клас. 

32.Регионален конкурс за рисунка „ Аз, моят 

град и морето” 

Първо нмясто- Росен Венев- 1б клас 

Трето място- Мая Петрова 5б клас 

 Ръководство, 

учители в 

Не изисква 

средства 

от I до VII клас вкл.Ученици  



ЦОУД 

30.06.2019 г. 

Реализиране на 

системна и 

целенасочена 

рекламна стратегия за 

привличане и 

задържане на 

учениците. 

Директор, 

зам.-директор, 

учители 

м.март 2019 г. 

Не изисква 

средства 

Приемственост между детските градини на 

територията на района и училището. 

 
18 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 

30.06.2019 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 

15.09.2019 г. 

Съгласно 

предвидените 

от бюджета % 

Проведени обучения на учителите – 38 

учители 

Квалификация на учителски кадри през 

периода учебна 2018/2019 г. - V и  ІV ПКС.  

До този момент: 

І    ПКС -2 

ІІ   ПКС-2  

ІІІ  ПКС-3 

ІV  ПКС-16 

V   ПКС-5 

Без ПКС-10 

 

Използване на 

компютърния 

кабинет за разработка 

и провеждане на 

учебни часове. 

Използване на 

междупредметни 

връзки и 

взаимодействие 

между учителите. 

 

Всички 

учители 

30.06.2019 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 

30.06.2019 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 

30.06.2019 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. 

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. 

II б клас учредиха клуб „Млади възрожденци“. 
Това се случи на 19 февруари. Инициативата е 
на Общобългарски комитет „Васил Левски“ – 
София, с председател г-н Васил Василев и под 
почетния патронаж на Вицепрезидента на 
България. Целта на клубовете е да се 
провокира интереса на децата да опознаят по-
добре живота и делото на Васил Левски, да 
научат повече за българската история, да 
могат да почувстват силата на българския дух 
и да запазят родолюбието. 
 
Нашите усмихнати деца от ІІ „б” клас получиха 
днес Отличие за креативна снимка 2018 от 5-
тия Национален конкурс „Най-усмихнат клас 
на България”. 

 

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  

30.06.2019 г. Не изисква 

средства 

Брой качени документи в сайта – всички 

необходими документи са качени в сайта. 

Обособяване на 

училището като 

културно-

Ръководство и 

учители 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

Издигане имиджа на училището чрез 

провеждане на тържества, викторини, 

конкурси и др. мероприятия от месец 



информационно и 

спортно средище 

септември 2018 г. до месец юни 2019   

На 19 април т.г. ОУ „Георги Бенковски” 

отбеляза 52 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. Учениците подредиха табла 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 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

 

Часове по ФУЧ и консултации с ученици. 

 

Изграждане на 

подкрепяща среда за 

учениците със 

специални 

образователни   

потребности    

Ръководство и 

учители 

30.06.2019 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището 

 

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  

30.06.2019 г 

Не изисква 

средства 

Брой ученици с наложена санкция 

„забележка”- 6, брой отсъствия по 

неуважителни причини за годината -105  в 

прогимназиален етап на обучение. 

Стриктно спазване 

системата на 

дежурство в 

училище. 

Ръководство и 

учители 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

График за дежурство за първи и втори учебен 

срок на учебната 2018/2019 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.  

Ръководство и 

учители 

Мед.лице 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

  Проведени здравно-образователни беседи с 

учениците. 

 

Провеждане на часовете по БД 

Проведено практическо обучение за 
евакуация,  проведени здравно-
образователни беседи с учениците. 
 

Рисковете, които крие глобалната 
виртуална мрежа, към кого да се обърнат 
децата, ако станат обект на агресия или 
неприлични предложения, и как да се 
предпазят, тези въпроси обсъди с 
петокласниците и шестокласниците на ОУ 



Изготвяне и 

реализиране на 

здравно-

образователна 

програма 

„Г. Бенковски” Любомир Тулев - специалист 
по киберсигурност и бивш служител на 
ГДБОП. Лекцията откри говорителят на ОД 
на МВР-Бургас Цветелина Рандева. 
Срещата бе част от кампанията за 
безопасно използване на интернет от 
децата - "Кой стои срещу мен в мрежата", 
която се организира съвместно от Община 
Бургас, Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, медийна група 
RN, ОД на МВР-Бургас и сектор 
"Компютърни престъпления, 
интелектуална собственост и хазарт" в ГД 
"БОП". 

По време на Детското полицейско 
управление учениците на ОУ „Георги 
Бенковски” усвоиха знания и умения по 
оказване на първа долекарска помощ, 
лична защита, безопасност на движението 
по пътищата и как да оцеляват в 
природата. Засегнати бяха актуални теми 
като „Вредите от алкохола и 
тютюнопушенето”, „Защита при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации”, „Вредата 
от наркотиците и как де се предпазим от 
тях”, както и „Събиране на следи и 
веществени доказателства”. С интерес 
малчуганите изгледаха и се включиха в 
практичните упражнения, свързани с 
детска полицейска лична защита –техники 
на падане и придвижвания и контрол на 
дистанцията. През годината с децата 
работиха полицейските инспектори 
Кристина Русенова, Филка Илиева, 
Трендафил Димитров-инструктор ПЛЗ, Кр. 
Комитов и Т. Димитров, както и Сабина 
Петрова-ИДПС при V РУ на МВР гр. Бургас. 

Провеждане на часовете по БД 

 

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност           

Стриктно спазване 

графика за 

консултации и 

приемно време 

Всички 

учители 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

Графици за  консултации за първи и втори 

учебен срок. 

Планиране на 

съвместни дейности с 

родителите 

Ръководство и 

учители 

30.06.2019 г. 

Не изисква 

средства 

Проведени съвместни мероприятия и 

инициативи. 

 

 

Периодично и Класни Не изисква Проведени родителски срещи  за учебната 



своевременно 

предоставяне на  

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.  

ръководители 

и учители 

30.06.2019 г. 

средства 2018/2019 г. 

 

Участие на 

родителите в 

Обшествения съвет 

Учебна 

2018/2019 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 

 

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. 

 
В клуб "Свят от прежди и конци" децата сами 
изработиха  шалове, шапки, ръкамици от 
прежда. 
Изложба на произведения, сътворени от 
децата от клуб "Вълшебство от хартия" 
В групата по интереси „В света на 
математиката“ се надградиха знанията и 
уменията на третокласниците от 
задължителната подготовка по математика 
чрез решаване на нетрадиционни задачи, 
изискващи съобразителност, досетливост, 
находчивост. Осъществи се пренос на 
придобитите основни математически знания, 
умения в нестандартни за учениците ситуации. 
Развиха се творческите им способности. В 
резултат на обучението учениците усвоиха 
важни математически принципи и правила. 
Повиши се интереса им към нестандартните 
задачи и увереността към собствените им 
възможности. 
 
Децата от ІV „а” клас се включиха за поредна 
година в първомартенската инициатива на 
Регионална библиотека „Пейо Яворов“ и 
Народно читалище „Изгрев – 1909“ - „Децата и 
мартениците“. Те украсиха дърво с ръчно 
изработени от тях мартеници. 
 

Съвместни дейности 

с Читалище „Изгрев 

1909” Бургас   

Класни 

ръководители  

30.06.2019 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 в детска мини конференция „Децата 

и дърветата” продължение на кампанията 

„Засаждаме бъдеще” 

Участие на 

учениците в 

училищния живот и 

в организационното 

развитие на 

училището чрез 

различни форми на 

ученическо 

самоуправление. 

 

Класни 

ръководители. 

30.06.2019 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 

15.09.2018 до 

14.09.2019 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището и 

по 

нац.програми 

и проекти 

Общинска 

програма 

„Първокласно 

начало” 

По НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Подобряване на 

условията за лабораторна работа по природни 

науки“ – закупени необходими материали.  

 

Подобрена е материално-техническата база в 

училището. 

Шест класни стаи, три от които по 

общинската програма „Първокласно начало”,  

са изцяло ремонтирани. Сменена им е 

подовата настилка, стените са шпакловани и 

боядисани. Осигурено е и обзавеждане / 

училищна мебел /. 

Шест от коридорите на училището са 

боядисани. За фоайето са закупени нови 

интериорни щори. 

 

Поддържане на 

физкултурния салон, 

поддържане на 

училищния двор, 

ремонт и поддръжка 

на оградата-външна 

среда. 

Ръководство, 

учители, 

помощен 

персонал 

Средства от 

бюджета на 

училището; 

 

Физкултурният салон е напълно реновиран. 

Изградени са две спортни игрища в двора на 

училището. 

Дворната  среда е подобрена.  

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 

15.09.2018 г. до 

30.06.2019г. 

Не изисква 

средства 

Подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика 

Участие в 

максимален брой 

национални, 

регионални, 

общински проекти. 

Ръковоство и 

учители 

15.09.2018 до 

15.06.2019 г. 

Не изисква 

средства от 

бюджета на 

училището 

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” и „Занимания 

по интереси” 

 

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 Ръководство и Не изисква  Закупуване на книги за обогатяване на 



библиотечния фонд 

с дарени книги 

учители 

15.09.2018 до 

15.06.2019 г. 

средства 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 2019 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. 

 


