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Визия 

УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ХІІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” В РАЙОНА; СЪЗДАВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА СРЕДА, КОЯТО НАСЪРЧАВА   И 

ПОДКРЕПЯ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН УЧЕНИК В СТРЕМЕЖА МУ КЪМ 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, ТВОРЧЕСКО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Вид на училището – основно, общинско 

 

Брой ученици за учебната 2015/2016 година 

 

 

Етап на 

образование 

 

Брой 

 

Брой ученици, 

включени в ПИГ 

 

 

Пътуващи 

ученици 

 

 

Ученици 

със СОП 

Паралелки Ученици Паралелки Ученици   

Подготвителна 

група 

 

3 58 0 0 5 4 

Начален етап 

 

10 200 8 176 10 4 

Прогимназиален 

етап 

 

7 151 3 74 12 15 

Общ брой  

 

20 409 11 250 27 23 

 

Възможност за осигуряване на целодневна организация – пълна. 

 

 

 



Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор 

Помощник – директор - 2 

Учители начален етап основно образование - 2 

Старши учители начален етап основно образование - 8 

Младши учители прогимназиален етап основно образование - 1 

Учители прогимназиален етап основно образование - 1 

Старши учители в прогимназиален етап на основно образование -6 

Старши учител, подготвителна група – 2 

Учител, подготвителна група -1 

Главен учител -1 

Младши възпитатели - 4 

Възпитател - 2 

Старши възпитатели -5 

Библиотекар -1 

Психолог – 1 

Педагогическият персонал със степен „Магистър” - 25 

Педагогическият персонал със степен  „Бакалавър” - 10 

Педагогическият персонал със степен „Професионален бакалавър” - 3 

 

Материална база 

 Общ брой класни стаи, от тях обновени – 13 ОУ на ул. „Мл.Стоянов” № 

2 – 11, от тях обновени – 8; 13 ОУ ул. „Рига” № 1 – 13, от тях обновени – 

13 

 Оборудвани стаи за занимания по интереси - 3 

 Общ брой компютърни кабинети , от тях обновени - 2 

 Достъп до безжичен интернет  

 Физкултурен салон – 2  

 Медицински кабинет - 2 

 Училищен стол – 2  

 Охрана  

 Видеонаблюдение  

 

Дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016 година 

 СИП – Плуване 

 СИП - Изобразително изкуство 

 СИП – Предприемачество 

 СИП – Музика 

 

 

Чрез договори за съвместна дейност 



 

 Сдружение „Шопи”- Български народни танци; 

 „Асти денс”ЕООД”- Български народни танци; 

 „Спортен клуб по художествена гимнастика Виктория”; 

 Сдружение „Спортен клуб Дуло Перник” – карате киокушин; 

 Красимир Радков – волейбол; 

 Сдружение „Баскетболен клуб Миньор – 2015”; 

 

Работа по проекти 

 Национална програма „ На училище без отсъствия” – Мярка „Без 

свободен час”; 

  Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”; 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик”- Модул „Осигуряване 

на обучението на учениците от началния етап на основното 

образование за повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка” и - Модул „Осигуряване на обучението 

на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за 

повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна 

подготовка”; 

 Схема „Училищен плод” към ДФ Земеделие; 

 Национална програма „Подпомагане на децата от подготвителна 

група, детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас. 

 

 

  


