ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, С. ГАЛАТА,ОБЩ. ТЕТЕВЕН, ОБЛ. ЛОВЕШКА
1. През 1909 г. е открито Народно училище в с. Галата. В частна къща. Училището
е смесено. Един учител. 23 ученика - от тях 20 момчета и 3 момичета. До 1919г. е
известно, че училището съществува през година.
Училищната сграда е открита през учебната 1936/1937г. Строена е на
обществени начала от хората на с. Галата под ръководството на кметството. Гредоред и
дялани камъни. "Статистика на образованието в царство България", стр. 326.
Национална библиотека - София. През 50-те години е построен и втори етаж. От с.
Галата още не е имало завършили младежи и девойки с необходимото образование.
През 60-те години някои младежи от Галата се насочват към учителската професия.
Първият местен учител тогава е бил Сюлейман Рамов - българска филология. В
последствие е назначен за директор на училището. Под негово ръководство са
построени през 70-те години допълнително шест учебни стаи на два етажа, долепени до
съществуващата постройка.
На 15. 12. 1985г. през нощта в училището избухва пожар. Унищожен е почти
целият втори етаж и покрива. както и цялата училищна документация. За две години
училището е възстановено напълно с някои вътрешни архитектурни промени.
От уч. 1990/91г. до момента - обучението на 8 клас е в Галата.
Традиционно през годините учениците от ОУ "Г. Бенковски" - Галата печелят
призови места в организираните спортни мероприятия по футбол, борба, лека атлетика.
Училището може да се похвали с множество грамоти, купи, медали, флагчета от
участието на учениците в спортни, културно масови, фолклорни и ред още изяви от
общински, областни и национални мероприятия.
Училището в момента е на делегиран бюджет с директор – Стоян Кючуков.
Педагогическият персонал в училището се състои от 28 учители, от които 25 са с висше
образование.
През последните няколко години са извършени основни ремонти на покрива,
тоалетните, част от фасадата, двора, коридорите, мивките. Сменена е дограмата на
цялото училище. Подменени са всички маси и столове в учебните стаи с нови. Всички
учебни дъски са бели. Има инсталация на видео наблюдение, обхващащо коридорите и
площадките около училището. Изградена и нова ограда на цялото училище.
Училището участва в програми и може да се похвали със спечелени проекти.
МТБ се привежда ежегодно във вид, отговарящ на съвременните изисквания.
2. През уч. 2016/2017г. в училището се обучават 249 ученика: от І до VІІІ клас.
Сформирани са 8 групи с ЦДО от І до VІІ клас.
3. Адрес за контакти:
Основно училище „Георги Бенковски”, с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч,
„Никола Вапцаров” № 1
е-mail: ou_galata@abv.bg
Директор: Стоян Кючуков- тел. 0893 328 106;
Счетоводител – Анета Симеонова – тел. 0893328154.
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