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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА
Планът зг изпълнение на Стратегията за развитие на Основно училище „Георги Бенковски” гр. 

Бургас за периода 2019-2020 година е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, приета на 
Педагогически съвет с Протокол № 11 от 13 .09.2019 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 наг равление I. Повишаване на качеството и ефективността на преподаване и учене
Осигуряване на 
стимулираща среда.

Всички 
учители и 
ръководството 
15.09.2019 г.

Средства от 
бюджета и по 
проекти

Повишаване на техническото обезпечаване на 
класните стаи и учебната среда-изцяло 
ремонтирани класни стаи за първокласниците 
по проект „Първокласно начало“ и класни стаи 
за шестокласниците в среден корпус -  3. етаж.

Разработване на 
годишни тематични 
разпределения за 
всяка паралелка, 
съгласно Наредба №
5 от 2015 г.за
общообразователната
подготовка

учители 
15.09.2019 г.

Не изисква 
средства

Всяка паралелка

Издигане разнищете учителите по Не изисква Националната седмица на четенето: 
Ученици от 5 .клас посетиха училищ ната ■



Издигане равнището 
на родноезиковата 
подготовка.
Дейности за
изпълнение 
на Националната 
стратегия за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността 
в ОУ „Георги 
Бенковски“ за 
учебната 2019
2020 година. 
Организиране и
провеждане на
Национална седмица 
на четенето.

учителите по 
БЕЛ
15.09.2019 до
30.06.2020 г.

09.12.
13.12.2019 г.

Не изисква 
средства

Националната седмица на четенето:
Ученици от 5.клас посетиха училищната 
библиотека и прочетоха откъси от любими 
книги.Анкета "Чета, защото..."-За нашите 
седмокласници четенето е забавно, интересно и ги 
дарява със знания. Наясно са, че четенето е 
ключът към всяка врата и обогатява речника 
им.Литературно четене на откъси от творби на 
Йордан Радичков. С тази проява в 6. клас бе 
отбелязана 90-годишнината от рождението на 
големия български писател Йордан Радичков . 
Учениците се потопиха в богатото въображение на 
Радичков, във фантастичния свят на неговите 
разкази, свят, изпъстрен с народностните 
представи за добро и зло, за красиво и грозно. 
Петокласници четоха любими приказки на 
първокласници.Децата от първите класове с 
интерес изслушаха любимите си приказки от 
сладкодумните петокласници.

Под наслов „Най-известните библиотеки в света” 
премина беседа в 5 .клас. Петокласниците избраха 
тази тема, защото библиотеките ca дoм на 
писаното слово, бастион на знанието и истински 
центрове на науката и образованието.След 
беседата учениците изготвиха постер с материали 
по темата, подбрани от тях.

Изготвени бяха презентации, изготвени от ученици 
от 6. клас, на тема „Моят любим автор и моята 
любима книга“.

Децата от начален етап активно участваха в 
конкурса ,,Най- добър разказвач на приказка''. 
Изработено бе табло „От писателя към книгата" . 
Правописен маратон -  състезание по правопис в 
трети клас -  3.б гостува на 3.а. Четене на откъс от 
любимо произведение с илюстрация към него или 
комикс. Състезание „Най-добър четец", като 
победителите бяха наградени с грамоти. Анкета 
„Приятно ми е да чета, защото...". 
Четвъртокласниците посетиха първокласници, на 
които прочетоха гатанки и любими приказки. 
Състезание „Краснописци, правописци". 
Четвъртокласници посетиха Народно читалище 
„Изгрев 1909" Бургас под наслов „Аз обичам да 
чета" и дариха книги на читалището. Учениците от 
четвърти клас се запознаха с творчеството на Петя 
Дубарова и направиха илюстрации по изучени 
произведения. Децата размениха любими книги 
помежду си. / „Приятели на книгата" -



представяне на любими книги, постери с любими 
писатели. Четвъртокласниците посетиха детската 
градина. Четоха любими приказки на малките 
малчугани, беше представена и драматизация на 
приказка. Учениците подариха постери, направени 
от любими детски приказки (илюстрации), ръчно 
изработени новогодишни подаръци за малките.

На 24.04.2020г. първокласниците на ОУ ,,Георги 
Бенковски" гр. Бургас се сбогуваха с букварчето, 
като се включиха във виртуален празник на 
буквите. Децата с гордост заявиха, че вече са 
грамотни.

Създаване на
мотивация за учене 
чрез въвеждане на 
иновативни и
нетрадиционни 
методи и подходи.

Учители и 
класни
ръководители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства или 
средства от 
проекти

Успешно обучение в електронна среда март- 
юни 2020 г. за учениците на ОУ „Георги 
Бенковски“. Провеждането на учебните часове 
се осъществи във виртуални класни стаи с ОП 
на Microsoft - MS Teams. Използвани бяха 
електронни тестове, материали от дигитални 
библиотеки, в помощ е образователния портал 
„Уча се“ и още редица образователни сайтове, 
работа с Школо, Гугъл тестове, образователни 
игри вюагтп^о^ и quizizz.com.

Усъществяване на ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО 
УЧИЛИЩЕ с 2.в и 3.б клас
Благодатната есен през изминалата 2019 
година позволи на учениците да осъществят 
планираното наблюдение на природата в 
Морската градина.Децата обогатиха знанията 
си за групи растения и събраха природни 
материали за училищния екокът. Учениците от 
2.в и 3.б клас отбелязаха Европейския ден на 
птиците като посетиха БДЗП „Пода“. Децата 
научиха, че над защитената местност 
преминава един от основните прелетни пътища 
в България -„Виа понтика“.

Във ФУЧ „Училище за гражданство“ учениците 
чрез симулативния метод на работа откриваха, 
опознаваха и изразяваха себе си. Чрез тренинги, 
ролеви игри, екипна работа, учебни спорове те 
прекарваха времето си в изучаването на ценни 
уроци в „безопасна“ виртуална среда, като 
същевременно живеят с реалистичен опит. 
Предметът бе насочен към изграждане 
потенциала на личността, развивайки 
универсални качества, умения за учене, 
прилагане на знанията в практически ситуации, 
към изграждане на увереност за социална 
реализация, към търсене на познанието, към 
самоусъвършенстването. Иновацията се 
реализира в модулите:„Светът в мен“,„Светът 
около мен“ и „Светът през моите очи“ с цел 
изграждане на пълноценна себеутвърдена 
личност, която повишава активността и



мотивацията си за ефективна учебна дейност, 
разгръща творческия си потенциал, развива 
умения за екипна работа.

Ландшафтен арх. Емилия Праматарова - ст. 
екперт дирекция „Озеленяване“ към Община 
Бургас по интересен и увлекателен начин 
разказа на учениците от II "в" и III "б" клас 
много полезни факти за билките, влиянието им 
върху организма и тяхното приложение в бита. 
Тема на урока бе „Вълшебството на билките“. 
Децата задаваха въпроси и с удоволствие се 
включиха в игрите на открито.
Учители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ от 
23.10.2019 г. до 25.10.2019 г. бяха на посещение 
в СУ „Васил Левски“, гр. Карлово по повод обмен 
на иновационни практики по НП „Иновации в 
действие“.Те наблюдаваха изнесено занятие в 
детския отдел на Общинска библиотека „Д-р 
Иван Богоров“ с ученици от 2-ри клас с учител 
Елена Куртева по проектно-базирано 
обучение.Представителите на нашето училище 
присъстваха и на открит урок по математика на 
ученици от 7В и 7Г клас, който съчета в себе си 
математика и спортно ориентиране.В 
организирания семинар на тема „Обмяна на 
иновативни практики“ нашето училище 
представи кратка презентация , с която запозна 
колегите от Карлово с материално- 
техническата ни база и с иновативните ни 
програми, благодарение на които от тази 
учебна година, 2019-2020 г., е Иновативно 
училище. От своя страна, колегите ни 
представиха техните иновации, в които 
участват ученици от 5-ти и 6-ти клас.

Открит урок на тема „България е жива”, 
посветен на 1 ноември -  Ден на народните 
будители, изнесоха пред родители, учители и 
гости учениците от 7. „б” клас, с класен 
ръководител и учител по БЕЛ г-жа Янка 
Вълканова. Откритият урок включваше 
презентации, изготвени от ученици, за 
известни и по-малко известни народни 
будители, викторина и етюд от пиесата „Бълхи” 
на Нели Арнаудова, под режисурата на 
талантливата седмокласничка Анастасия 
Караганчева. Бурните аплодисменти към 13- 
годишните актьори в края на пиесата бяха 
напълно заслужени.Интересен момент по време 
на викторината бе тълкуването на Заветите на 
будителите и разпознаването чрез цитати на 
автори, заели се с нелеката задача да пробудят 
българския народ през 19. век. След вербалното 
състезание всички участници получиха 
грамоти, а целият клас и свитъци със Заветите.

Учениците от 5. „б” клас заедно със своя класен 
ръководител и учител по история и



цивилизация г-жа Зенгинова изнесоха пред 
ръководството на училището, учители и 
съученици открит урок, посветен на 1 ноември- 
Ден на народните будители.Децата бяха 
подготвили доклади за книжовници, 
просветители и революционери, които през 19 
век с перото и словото изградиха духовните 
ценности и националното самосъзнание на 
българите и разбудиха българския дух до 
решимостта да поведе борба за държавен 
суверенитет.

Третокласниците показаха през месец ноември, 
че могат да използват телефоните си не само за 
игра, а за работа, учене и проверка на 
знанията.Те се запознаха с новия инструмент 
Seesaw и направиха първи стъпки в 
създаването на дигитален дневник и 
портфолио на ученика.

В края на месец октомври учениците от II "в" 
клас посетиха къща - музей "Йордан Йовков" в 
с. Жеравна, Пантеона на котленските 
възрожденци и Природонаучния музей в гр. 
Котел.Голям интерес предизвикаха, както 
лечебните растения и гъби, различните видове 
бозайници и влечуги, така и ковчежето с 
балсамирано сърце на д-р Петър Берон.

На 15.11.2019 г. 3.б клас гостуваха в РИОСВ 
Бургас, където Милена Ярмова - главен експерт 
"Биоразнообразие, защитени зони и ГМО", ги 
запозна с Бургаски влажни зони. Това е един от 
модулите, по които работи 3.б клас през тази 
учебна година, по програма Иновативни 
училища на МОН. Третокласниците слушаха с 
интерес презентацията и бяха активни - 
задаваха въпроси и показаха знания за 
бургаските езера и техните обитатели. Децата 
получиха подарък от РИОСВ - чудесно 
илюстрован и с много полезна информация 
"Пътеводител на резерватите в област Бургас".

Друг модул от програмата -  „От жълъда до 
молива“, бе темата на 22.11.2019 г. Владимир 
Димитров -  председател на сдружение „Зелена 
Странджа“ представи горите, като възобновяем 
природен ресурс. Децата научиха за мисията 
„Зелен отпечатък“ и причините, заради които е 
добре да засадим дърво. Те засяха жълъди, с 
надеждата да отгледат свое дърво и получиха 
покана да станат част от инициативата по 
засаждане на 30 дръвчета в Морската градина в 
събота

Първокласниците на ОУ "Георги Бенковски" 
използваха в обучението си интерактивна 
дъска. Иновацията, която представлява голям 
интерес за децата, бе въведена още в началото 
на учебната година с проекта на община Бургас



"Първокласно начало".
Младите възрожденци от 3."б" клас при ОУ 
"Георги Бенковски" се присъединиха към 
хилядите училища от България и света, които 
участват в глобалната инициатива на УНИЦЕФ - 
"Най-големият урок в света". Децата се 
запознаха с Глобалните цели за устойчиво 
развитие, като изгледаха с интерес и вълнение 
материалите, предоставени от организацията. 
Работиха в екипи и представиха своите 
предложения по ЦЕЛ 14 - Живот във водата, за 
да помогнат да направим нашата планета по- 
справедлива, здрава и устойчива.
Децата на ОУ "Георги Бенковски" казаха "НЕ на 
тормоза в училище!". Те се включиха в 
интересни ролеви игри и инициативи в Деня на 
розовата фланелка - 26 февруари.
За втора поредна година учениците от II "в" 
клас участват в групова приказкотерапия с г -  
жа Соколова -  педагог и приказкотерапевт.
Приказкотерапията е иновативен метод, 
благодарение на който се спомага формирането 
на правилни житейски модели на поведение, 
изгражда се нравствената система, обогатява се 
знанието и се развива концентрацията.

15 ученици от II "в" клас взеха участие в 
националното състезание по информационни 
технологии IT Знайко.
Състезанието IT Знайко има за цел да даде 
възможност на децата да покажат уменията си 
за работа с ИТ, като ги приложат при решаване 
на поставени тематични задачи.

Иновацията „Изследвам. Уча. Творя” продължи 
своето развитие в електронна среда. Учениците 
изготвиха електронна книжка „Солта на 
живота”, за да представят, както историята на 
солта, така и необходимостта от нея. Най- 
малките иноватори в училището 2.в клас чрез 
интегрирани уроци изследват, учат и творят по 
стъпките на светите братя Кирил и Методий. 
Чрез виртуална разходка в музея „Двор на 
кирилицата” в гр. Плиска се запознаха с 
историята на буквите, вживяха се в ролята на 
текстописци и изработиха най-вълнуващите 
букви.
3. "б" клас участва във ВИРТУАЛЕН
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ ФОРУМ за 
обмяна на добри практики и междуучилищен 
диалог по повод 24 май
Дигитален вестник „Изследвам. Уча. Творя“ 
който е резултат от иновативния проект, в 
който участват 3. А, 3. Б и 2. В клас. Главна цел: 
Чрез иновативни форми и методи да се 
формират и развиват знания и умения в



нетрадиционна учебна среда.

Успешно участие във 
външното оценяване 
в 7. клас и 
доразвиване и
усъвършенстване на 
системата 
за вътрешно
оценяване___________
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

Учителите на 
7 клас
м.юни 2020 г.

Ръководство и 
учители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Не изисква 
средства

Показване на 
практическата 
приложимост на 
изучаваното учебно 
съдържание

учители по 
предмети 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

7 клас _ среден брой точки от НВО:
БЕЛ Мат.

64 45.19

През учебната 2019/2020 година в ОУ„Георги 
Бенковски“ започнаха обучението си 457 
ученици, в края учебната година- 457, от които 
в дневна форма на обучение -450, на 
комбинирана форма- 4 и самостоятелна - 3. 
Училището предоставя подходяща 
образователна среда на 12 уч. със специални 
образователни потребности, които са на 
ресурсно подпомагане. Двама първокласници 
със СОП се обучават в ЦСОП.

БЕЛ
70 медала за учениците на ОУ „Георги 
Бенковски” от състезанието „Родна реч”, което е 
част от поредицата ученически състезания 
„Многознайко”

I място:

Ангел Недев, Калоян Недев, Мая Дончева, Яни 
Николов, Георги Георгиев, Кристияна 
Балджиева, Селена Алимолла, Сияна Петкова, 
Михаела Костадинова, Белослава Атанасова, 
Туче Али, Пея Иванова, Даниел Николов, Даниел 
Стоев, Елица Димова, Теодор Алаксандров, Елис 
Алимолла, Георги Стоянов, Веселин Вълканов, 
Мая Александрова, Ивет Кунчева, Надежда 
Атанасова, Пламен Момчев, Дария Георгиева, 
Аслъ Алиосман, Даниела Генова, Деляна Робева, 
Марина Маринова, Християн Костадинов, 
Дарина Симеонова, Десислава Вътева, Димитър 
Илиев, Невена Цвяткова, Петя Димитрова, 
Симона Симеонова, Уляна Методиева.

Мая Радева и Мая Петрова от 6. „б” клас, Мария 
Георгиева от 5. „б” клас и Надежда Атанасова от 
5. „в” клас се класират за областен кръг на



олимпиадата по БЕЛ, след като показаха 
отлични резултати на общинския кръг, който 
се проведе на 4 декември т. г.
На 5.2.2020 г. станаха ясни победителите в 
първото Национално състезание по четене и 
създаване на дигитално съдържание за 
училищни класове. То се проведе по 
инициатива на МОН в Книговище.бг 
fwww.knigovishte.bg) - платформата за 
стимулиране на осмислящото четене сред 
децата.

Поздравления за нашите участници от 3. „б”, 2. 
„в” и 6. „а” клас!

Математика
ОУ "Георги Бенковски" с над 40 медалисти от 
есенния кръг на математическото състезание 
„Математика без граници”

Златни медали:

Петър Донев -  3. клас
Дарина Симеонова- 4. клас

Петър Донев от 3. "б" клас спечели трето място 
в престижното математическо състезание 
"Черноризец Храбър". Петър спечели и 
сребърен медал от 22-рото поред състезание по 
математика и информационни технологии "Св. 
Николай Чудотворец".
Десислава Андреева Вътева от ГУб клас спечели 
бронзов медал от XXVII -то Коледно 
математическо състезание.

„Млад математик”- 1кръг, част от поредицата 
ученически състезания „Многознайко”:

Първо място

Мая Веселинова, Ая Лозева, Дарина Моллова, 
Теодор Александров, Стилияна Томова ,Георги 
Стоянов, Гергана Ганчева, Деян Михов, Ели 
Димова, Радослав Дойчев, Кристиян 
Костадинов, Ния Апостолова, Калоян Терзиев, 
Дарина Симеонова, Теодора Петрова, Петър 
Донев, Калоян Дросев, Сияна Петкова, Тодор 
Митев, Асен Аргиров, Туче Али, Мария Янева, 
Даниел Стоев, Даниел Николов, Бисер 
Карагьозов.

Дарина Симеонова от 4. "б" клас спечели 
бронзов медал от 22-рото състезание по 
математика и информационни технологии "Св.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.knigovishte.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR00v6-u66UJ7tQG0Ns4gIZ7IHHgUaZcKL6Q2q829v4CnT1Kr4osrylXDpY&h=AT3LKV0lR8zym9EGqR2W-jOatUJyrqUeZ00iByu44LKstk4ocDmOuGRgyxxVn2hyZVKHhpg-K_KuPB5x7wAWkouan-VxXXxyKRO0BUxoZFBCQfpsQmjM5sfKMq7xWg4dmjqMyaOAiOMiVnKUYAvY7S1Z8pKi_ArNGkhAzYCObKO6-Tg2FWfGmhrRfmgHeNgUsERjScu9_8ypWTgoftNSqb7u-lEZucZRx0Eoh1RdODFW-cXcHn6NCNCjeRTODmXUwqJD_ePj2VnyEkxugXAetlZHzw7giDoE_DxlwOz2YVmD5uIqeTqHOqDlo-NZFj8GFGAIdJFcxIRxlvA02iAmIq19zWe34Wa5ZbTpKCpJbmankIypiAm7--TTeJMPeZETKBs2m6ckZraqCoAd-9gDiSf6ItHy5DUWyJtXIGUPsgs7ICnKewSIVjBE-naFzWC-9O1IOedUwt1MYgufyxUT_mOo_5bVrYBX8utVbolJjVkKI2bJZg7OJGcxkHD-_MJAHzRLGMaOkNRA88qrK6zpNJQFa9_v6rmFjG894qkKkLvgr3ftzGriA4FBB62uw6kKg6Zw61flvBgB1Y7cyHnRE5zyaieX6FGLv5x_w5go


Николай Чудотворец".
Сребро и бронз за нашите математици от 
зимния кръг на математическото състезание 
„Математика без граници”

Ето и резултатите:

Сребро за:

Първокласниците:
Георги Стоянов, Елица Димова; 
Третокласниците:
Тодор Митев, Емил Адамов, Петър Донев; 
Четвъртокласниците:
Ния Апостолова, Петя Димитрова;

Бронз за:

Първокласниците:
Деян Михов, Мая Александрова, Елис Алимолла, 
Полина Ордалиева;
Второкласниците:
Мария Янева, Емил Чанев, Стоян Георгиев, 
Стефан Илиев, Преслав Маргаров, Даниел Стоев; 
Третокласничката -  Сияна Петкова; 
Четвъртокласниците:
Даниела Генова, Виктор Тодоров и Дарина 
Симеонова.

Изобразително
Две талантливи момичета от ОУ „Георги 
Бенковски” са отличени в Националния конкурс 
за детска рисунка на тема "Моята невероятна 
лятна ваканция". С второ място в националната 
надпревара е Лилия Петрова от 5. клас, а Стела 
Пеева от 4. клас е отличена с втора награда в 
специалната класация на РИОСВ - Бургас, които 
са партньор на организаторите от читалище 
"Христо Ботев 1937 ".
Със своята рисунка "Капитанът" Радостина 
Димова от 4 "В" клас спечели втора награда в 
Националния конкурс за детска рисунка 
"Морето не е за една ваканция".
Портрет на писателя Иван Вазов, нарисуван от 
Мая Петрова от 6. „Б” клас, беше отличен с 
първо място в Първия национален конкурс за 
детска рисунка «Народни будители».
Рисунка на талантливата Дария Тодорова 
Георгиева от 4А клас е публикувана в детското 
онлайн списание "Щъркел" като участник в 
Международния конкурс "Роди се дете, Син ни 
се даде".



Деца от ОУ "Георги Бенковски" спечелиха 
заслужено призововите места в конкурс за 
рисунка или пластика на тема "Замъка след 100 
години". Това са Габриела Кирова, Александра 
Бонева, Радостина Димова и Даниела Генова.

В класирането от 5. до12. клас Габриела Кирова 
от 5. "А" клас е с първа награда;

Александра Бонева от 4. "В" клас е с първа 
награда;

Радостина Димова от 4. "В" клас е с втора 
награда;

Даниела Генова от 4. "А" е с трета награда.

Талантливата художничка Радостина Димова е 
отличена с трета награда в Националния 
конкурс "Трифон Зарезан".
Децата от рисувателната школа в ОУ "Георги 
Бенковски" нарисуваха чудесни рисунки за 
празника на лозарите и всяка една от тези 
рисунки е достойна за награда.
В навечерието на 3 март децата от ОУ "Георги 
Бенковски" нарисуваха прекрасни рисунки в 
чест на Националния празник на България - 3 
март. В едноименен конкурс "Освобождението", 
организиран от читалище "Фар" - Бургас, 
талантливата Стела Пеева беше отличена с 
първа награда.

От Националния конкурс "Освобождението", 
организиран от Дирекция ’’Военно-
исторически музеи” и Община Плевен, 
даровитата Дария Тодорова беше отличена с 
поощрителна награда.

Лилия Петрова от 5 клас -Първо място в
Националния конкурс „Водата -  извор на
живот“.
Христо Струменлиев от 4. А клас е отличен с
втора награда във втора възрастова група в IX
Национален конкурс за изработване на
театрални кукли на любими литературни
герои.

Четвъртокласниците Аслъ Алиосман и Антон 
Антипанов са финалисти в МОБИЛНА ИЗЛОЖБА 
"Бургас в унисон с природата" ПРЕДСТАВЯ 
ЗЕЛЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА БУРГАС



Млад родолюбец
Отлично представяне на наши ученици в 
състезанието „Млад родолюбец”, част от 
поредицата „Многознайко”

Златни медали за:

Деляна Робева, Димитър Илиев, Уляна 
Методиева, Калоян Недев,Борислав Близнаков, 
Пламен Колев, Дария Георгиева, Калоян 
Терзиев, Пея Иванова, Мария Янева, Мария 
Манчева, Александър Стаматов, Стилиян 
Тахтаджиев, Михаела Костадинова, Белослава 
Атанасова, Николай Йорданов, Георги Георгиев, 
Тодор Митев, Сияна Петкова, Петър Донев, 
Теодора Петрова, Георги Шопов, Мария 
Гайдова, Даниел Николов, Мая Александрова, 
Сияна Стойчева, Аслъ Алиосман, Стефани 
Ганева, Стиляна Томова, Веселин Вълканов, 
Дарина Моллова, Гергана Ганчева.

Спорт
С две победи ни зарадваха нашите футболисти 
в Общинското първенство по футбол за 
ученици 5-7 клас.
София Железнова от 6. "а" клас спечели два 
златни медала от Републиканско първенство по
ушу
Ученици от ОУ „Г. Бенковски” взеха участие в 
кампанията "България стреля към звездите" на 
Спешъл Олимпикс, Българската федерация по 
баскетбол и ФИБА, подкрепена от Община 
Бургас чрез нейната програма "Активни и 
здрави".

Деца със специални образователни 
потребности от множество детски градини и 
училища в града бяха поканени да участват в 
демонстративни срещи във формат баскет 3Х3. 
Спортното събитие се проведе днес в спортна 
зала "Никола Станчев”.

В оспорвани дуели нашите момичета 
достигнаха престижното второ място на 
общинското първенство по баскетбол.

Запазване
едносменния режим 
на обучение и

Ръководство, 
учители в 
ГЦОУД

Не изисква 
средства

Ученици от I до VI клас вкл.



задържане на децата 
в училище чрез 
увеличаване броя им 
в целодневното 
обучение

15.06.2020г.

Реализиране на 
системна и 
целенасочена 
рекламна стратегия за 
привличане и 
задържане на 
учениците.

Директор, 
зам. -директор, 
учители 
30 юни 2020 г.

Не изисква 
средства

Приемственост между детските градини на 
територията на района и училището.

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 
30.06.2020 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 
15.09.2020 г.

Съгласно 
предвидените 
от бюджета %

Проведени обучения на учителите
Учителите на ОУ „Георги Бенковски” взеха 

участие в обучение на тема „Иновативни стратегии 
и подходи за осъществяване на образователния 
процес”, което се проведе от 1. до 3. ноември в 
град Сливен с лектор доц. д-р Калина Йочева. 
Организатор на събитието бе обучителна 
институция РААБЕ България ЕООД. По време на 
форума бяха обсъдени практически модели за 
обучение чрез прилагане на иновативни подходи, 
видовете педагогически практики, съвременни ИКТ 
средства в образователния процес, използването 
на интерактивни методи, моделът на обърнатата 
класна стая, адаптивното учене, включването на 
мисловните игри/синкуейн, куест, изготвяне на 
мисловна карта/ в обучението на учениците. След 
участието в обучението на 23 учители от 
педагогическите специалисти на Оу „Георги 
Бенковски” им се присъдиха по 3 квалификационни 
кредита за 48 академични часа.

Придобитата квалификация е по проект 
„Квалифинация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти” финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за 
интелектуален растеж” 2014-2020, съфинансирана 
от ЕС чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове

Квалификация на учителски кадри:
I. ПКС - 1
II. ПКС - 1
III. ПКС -  4
IV. ПКС -  19
V. ПКС - 2 
без ПКС - 11

Използване на 
компютърния 
кабинет за разработка

Всички 
учители 
15.09.2020 г.

Не изисква 
средства

Констативни протоколи



и провеждане на 
учебни часове. 
Използване на 
междупредметни 
връзки и 
взаимодействие 
между учителите.

Обвързване на
постигната
професионално-
квалификационна
степен с
допълнително
материалното
стимулиране
предвидени във
вътрешните правила
за работна заплата

Директор, 
комисия 
31.05.2020 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 
30.06.2020 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.

Учениците участваха в редица извънучилищни 
мероприятия на общинско и областно ниво по 
математика, БЕЛ, изобразително изкуство, 
природни науки . До март месец, преди 
обявяване на извънредното положение, те се 
включиха и в посещение на природни и 
исторически забележителности, организирани 
пътувания с образователно-възпитателна цел.

Актуализиране на 
уеб-сайта на 
училището

30.06. 2020 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 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Издигане имиджа на училището чрез 
провеждане на тържества, викторини, 
конкурси и др. мероприятия от месец 
септември 2019 г. до 13 март 2020 г., когато 
бе обявено извънредно положение, свързано с 
Ковид-19.

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



отбеляза 53 години от създаването си. На тази 
дата отдадохме почит на патрона на 
училището. Празникът бе съпътстван с 
мероприятия в електронна среда.

Всички празници след 13. март 2020 г 
/обявяване на извънредното положение и 
учене в електронна среда/ бяха отбелязани в 
електронна среда. Учениците и учителите 
изготвиха презентации, електронни 
приветствия, виртуални изложби.

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

Осъществяване на 
допълнителна работа 
с учениците.

Всички 
учители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства; 
средства, 
осигурени по 
проекти

Проект „Иновативно училище- Иновации в 
действие“. Иновационен проект „Предай 
нататък иновация“- „Изследвам. Уча. Творя“ с 
участието на 3. А, 3. Б и 2. В клас.
Във ФУЧ „Училище за гражданство“ 
учениците чрез симулативния метод на работа 
откриват, опознават и изразяват себе си. Чрез 
тренинги, ролеви игри, екипна работа, учебни 
спорове те прекарват времето си в изучаването 
на ценни уроци в „безопасна“ виртуална 
среда, като същевременно живеят с 
реалистичен опит.

Предметът е насочен към изграждане 
потенциала на личността, развивайки 
универсални качества, умения за учене, 
прилагане на знанията в практически 
ситуации, към изграждане на увереност за 
социална реализация, към търсене на 
познанието, към самоусъвършенстването. 
Иновацията се реализира в модулите:„Светът в 
мен“,„Светът около мен“ и „Светът през моите 
очи“ с цел изграждане на пълноценна 
себеутвърдена личност, която повишава 
активността и мотивацията си за ефективна 
учебна дейност, разгръща творческия си 
потенциал, развива умения за екипна работа.

Проект „Заедно в грижа за ученика“
Проект „Твоят час”

Изграждане на 
подкрепяща среда за 
учениците със 
специални 
образователни 
потребности

Ръководство и 
учители 
30.06.2020 г.

Средства от 
бюджета на 
училището

Изграден е ресурсен кабинет, в който се 
обучават ученици със СОП под ръководството 
на 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

Учители и 
класни
ръководители 
30.06.2020 г

Не изисква 
средства

Брой ученици с наложена санкция 
„забележка”- трима, от тях двама от 6. А клас 
и един от 7. Б клас , брой отсъствия по 
неуважителни причини за годината - в 
прогимназиален етап на обучение.-32



неуважителни
причини.
Стриктно спазване 
системата на 
дежурство в 
училище.

Ръководство и 
учители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

График за дежурство за първи и втори учебен 
срок на учебната 2019/2020 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 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Проведени здравно-образователни беседи с 
учениците.

Провеждане на часовете по БД

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

Всички 
учители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Графици за консултации за първи и втори 
учебен срок.

Планиране на 
съвместни дейности с 
родителите

Ръководство и 
учители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Проведени съвместни мероприятия и 
инициативи.

Периодично и 
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,

Класни 
ръководители 
и учители 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Проведени родителски срещи за учебната 
2019/2020 г.



консултира 
родителите за 
възможностите и 
формите за 
допълнителна работа 
с ученика.
Участие на 
родителите в 
Обшествения съвет

Учебна 
2019/2020 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 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Групи по проект „Твоят час“ в начален и 
прогимназиален етап на обучение. 
Извънкласни форми -  ФУЧ от I до VII клас -  
провеждани на територията на училището. 
Спортни дейности
Занимания по интереси , съгласно Наредбата за 
приобщаващото образование.

Клуб “Ние можем повече”, ръководител Лина 
Цветанова
Клуб „Млад журналист”, ръководител Стефка 
Нонева
Клуб „Аз мога и знам”, ръководител Милка 
Гошева
Клуб „Искам да знам”, ръководител Магдалена 
Вълкова
Клуб „Игра и памет”, ръководител Розина 
Вангелова
Клуб „Занимателна математика”, ръководител 
Христина Георгиева
Клуб „Забавна математика”, ръководител 
Валентина Панайотова
Клуб „Творческа работилница”, ръководител 
Деница Етова
Николай Цветков, ръководител на ДТС „Златен 
пламък”

Съвместни дейности 
с Читалище „Изгрев 
1909” Бургас

Класни 
ръководители 
30.06.2020 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. 
30.06.2020 г.

Не изисква 
средства

Срещи на представителите на ученическото 
самоуправление.

Учениците инициираха Коледен базар 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
15.09.2019 до
14.09.2020 г.

Средства от 
бюджета на 
училището и 
по
нац.програми 
и проекти

По НП „Осигуряване на съвременна 
образователна среда“,
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 
среда.

Ръководство,
учители,
помощен
персонал

Средства от 
бюджета на 
училището

Поддържане на училищния двор, ремонт и 
поддръжка на оградата-външна среда.

Приоритетно направление !Х. Участие в национални програми и проекти:
Разработване на 
проекти и за 
подкрепа за 
личностно развитие 
на детето и ученика

Педагогическата 
колегия, екипи 
15.09.2019 г. до 
15.06.2020г.

Не изисква 
средства

Подкрепа за личностно развитие на детето и 
ученика

Участие в 
максимален брой 
национални, 
регионални, 
общински проекти.

Ръковоство и 
учители
15.09.2019 до
15.06.2020 г.

Не изисква 
средства от 
бюджета на 
училището

Дейностите по интереси се организират с цел 
мотивиране на учениците и родителите им за 
участие в целодневната организация на 
работния ден. Заниманията по интереси се 
организират в следните направления: 1. Наука 
2. Изкуства 3. Образователни игри 4. 
Занимателни игри 5. Физическа активност.

Проект «Т воят час» на МОН 
Проект „Иновативно училище“
Проект „Заедно в грижа за ученика“

Занимания по интереси , съгласно Наредбата за 
приобщаващото образование.

Клуб “Ние можем повече”, ръководител Лина 
Цветанова
Клуб „Млад журналист”, ръководител Стефка 
Нонева
Клуб „Аз мога и знам”, ръководител Милка 
Гошева
Клуб „Искам да знам”, ръководител Магдалена 
Вълкова
Клуб „Игра и памет”, ръководител Розина 
Вангелова
Клуб „Занимателна математика”, ръководител 
Христина Георгиева
Клуб „Забавна математика”, ръководител 
Валентина Панайотова
Клуб „Творческа работилница”, ръководител 
Деница Етова
Николай Цветков, ръководител на ДТС „Златен 
пламък”



Приоритетно направление Х. Финансиране
Допълване на 
библиотечния фонд 
с дарени книги

Ръководство и 
учители
15.09.2019 до
15.06.2020 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 2020 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.


