
 

VІІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КРАКРА ПЕРНИШКИ” 

 

Адрес: град Перник, кв. Клепало 

Телефон: 076/ 60 17 90, 076/ 60 64 91 

e-mail: osmo_pk@mail.bg 

Интернет адрес/страница(линк)-  www.facebook.com/Осмо-основно-училище-

Кракра-Пернишки-гр-Перник-248359595216348/timeline/ 

 

Визия 

        VIII ОУ “Кракра Пернишки” е квартално училище със свой облик. Намира 

се в тихия и спокоен квартал Клепало, който е в близост до градския център. 

      Училището отваря врати за първи път през есента на 1964 година. 

Оттогава до днес, то е символ на верността към най- добрите традиции на 

българското образование, способно да формира личности с добра интелектуална 

подготовка и култура, с гражданско съзнание и поведение.  

В училището работят отговорни и висококвалифицирани учители, които 

обучават и възпитават в духа на демократичните ценности, формират у 

учениците национални и общочовешки добродетели. 

 

Вид на училището – основно, общинско 

 

Брой ученици за учебната 2015/2016 година 

 

 

Етап на 

образование 

 

Брой 

 

 Брой ученици, 

включени в ПИГ  

 

 

Ученици 

със СОП 

Паралелки Ученици Паралелки Ученици  

Начален етап 

 

4 81 3 73 9 

Прогимназиален 

етап 

 

 

1 

 

12 

 

1 

 

12 

 

Общ брой  

 

5 93 4 85 9 

 

Възможност за осигуряване на целодневна организация – пълна. 

 

 

mailto:osmo_pk@mail.bg
http://www.facebook.com/Осмо-основно-училище-Кракра-Пернишки-гр-Перник-248359595216348/timeline/
http://www.facebook.com/Осмо-основно-училище-Кракра-Пернишки-гр-Перник-248359595216348/timeline/


Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор  

Учители начален етап основно образование - 2 

Старши учители начален етап основно образование - 2 

Старши учители в прогимназиален етап на основно образование - 3 

Младши възпитатели - 3 

Възпитател - 1 

Педагогически персонал със степен „Магистър” - 7 

Педагогически персонал със степен  „Бакалавър” - 3 

Педагогически персонал  със степен „Професионален бакалавър”- 2 

 

Материална база  

 Общ брой класни стаи, от тях обновени – 6 бр. 

 Оборудвани стаи за занимания по интереси – 1 бр. 

 Общ брой компютърни кабинети, от тях обновени -2 бр., от тях 1 обновен 

 Достъп до безжичен интернет  

 Физкултурен салон  

 Медицински кабинет  

 Училищен стол  

 Охрана  

 Видеонаблюдение   

 

Извънкласни дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016  

година  

За учебната 2015/2016 г. в училището има СИП „Вокална група“. 

 

Работа по проекти 

  Училището работи по проект  BG051PO001-4.01.07 „Включващо обучение“, 

дейност 6 „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, 

логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски 

грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на 

деинституционализация“. 

  

 

 

 

  


