
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
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Визия 

Утвърждаване  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” като модерно, съвременно , 

конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена 

общообразователна подготовка на  ученици  до VIII клас, гарантираща 

продължаване на образованието им. Устойчива тенденция към запазване броя 

на учениците и стремеж за подобряване условията за учене с цел увеличаване 

техния брой. 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото 

достойнство. 

Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците, 

чрез участието им в  различни  дейности  в ПИГ.  

Придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, 

индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и 

приоритетни за училището извънкласни дейности. 

 

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 

 

2 28 2 27 10 0 

Прогимназиален 

етап 

 

 

2 

 

24 

 

2 

 

19 

 

7 

 

0 

Общ брой  

 

4 52 4 46 17 0 

Възможност за осигуряване на целодневна организация – пълна . 
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Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор  

Старши учители начален етап основно образование - 2 

Младши учители прогимназиален етап основно образование - 1 

Учители прогимназиален етап основно образование - 1 

Старши учители в прогимназиален етап на основно образование - 2 

Старши възпитатели - 2 

Педагогически персонал със степен „Магистър”- 7 

Педагогически персонал със степен „Професионален бакалавър”- 2 

 

Материална база 

 Общ брой класни стаи - 5, от тях обновени 3 

 Оборудвана стая за занимания по интереси   

 Общ брой компютърни кабинети, от тях обновени - 1 

 

Извънкласни дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016  

година 

 Клуб по латиноамерикански танци 

 

Работа по проекти  

 Национална програма „ На училище без отсъствия”, мярка „ Без свободен 

час” 

 Схема „ Училищен плод” 

 Национална програма- модул „ Подпомагане храненето на учениците от 

I до IV клас” 

 Национална кампания „ Чиста Околна Среда”- с наименование   „Зелено 

училище в нашия двор” 

 

 

 

  


