
VІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” 
 

Адрес: гр. Перник, ул. „Стара планина” № 14 

Телефон: 076 607 957 , 076 609 141 

Е-mail: g.rakovski_pernik@abv.bg 

 

Визия 

 

 VII ОУ „Г. С. Раковски” създава гаранция за учене през целия живот и 

високо гражданско съзнание. Диалогичност и дискусионност, които 

стимулират учениците към толерантност, самостоятелност при вземане на 

решения. Развиване на новаторството и пълноценното сътрудничество в екип от 

ученици, родители, учители за обръщане към потребностите на младия човек – 

съпричастност, чувство за принадлежност, възможност за самоактуализация. 

 Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

колегиум; утвърждаването му като екип от отговорни личности, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на 

творческо и критично мислене за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на България и света 

 

Вид на училището - основно училище, 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   

Начален етап 

 

7 115 I – IV 96 24 9 

Прогимназиален 

етап 

 

 

5 

 

114 

 

V-VII 

 

26 

 

24 

 

11 

Общ брой 

 

12 229 11 122 48 20 

 

Възможност за осигуряване на целодневна организация – пълна. 

 

 



Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор  

Помощник – директор  - 1 

Учители начален етап основно образование - 1 

Старши учители начален етап основно образование - 6 

Младши учители прогимназиален етап основно образование - 1 

Учители прогимназиален етап основно образование - 2 

Старши учители прогимназиален етап на основно образование - 7 

Възпитател - 2 

Старши възпитатели - 3 

Педагогически персонал със степен  „Магистър” - 20 

Педагогически персонал със степен  „Бакалавър”- 2 

 

Материална база  

 Общ брой класни стаи – 15,  от тях обновени – 8 

 Оборудвани стаи за занимания по интереси - 2 

 Общ брой компютърни кабинети -2, от тях обновени – 2 

 Физкултурен салон - 2 / два / 

 Медицински кабинет 

 Училищен стол 

 Охрана  

 Видеонаблюдение  

 

Извънкласни дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016  

година – Освен по национален спортен календар и национален календар за 

извънучилищните дейности на МОН, училището организира спортни турнири и 

конкурси за бележити имена и празници, излети, екскурзии с цел опознаване 

на родния край и родината си по предварително изготвени училищен спортен 

календар и план за извънкласни и извънучилищни дейности. 

 

Работа по проекти 

 Проект по 129 ПМС 

 Схема  „ Училищен плод” 

 

 

  


