
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” 
 

Адрес: гр. Перник, кв. Монте Карло № 1 

Телефон: 076/60 08 58, 076/60 91 50, 076/60 76 12 

e-mail: ou_ivanrilski@abv.bg 

Интернет адрес/страница: http://ouivanrilski.com/ 

 

Визията на ОУ "Свети Иван Рилски"- гр. Перник, е:   

 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и 

култура, ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни 

за ефективна обществена реализация.   

 Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят 

и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения 

живот.  

 Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби 

 Възпитание и обучение според държавните образователни 

изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности.  

 Организиране на училищната общност като отворена система, т.е. 

като елемент от съществуващите социокултурни и икономически 

условия и наличието на обратна връзка между тях. 

 Въвеждане в управлението на училището и образователните 

дейности на набор от съвременни педагогически технологии и 

ползване на софтуерни продукти(от обучение до стратегическо 

планиране и управление). 

 Утвърждаване на ОУ "Свети Иван Рилски" като училище, формиращо 

у учениците национални и общочовешки добродетели при 

подготовката им за социализация и реализация.  

 Обособяване на педагогическия колегиум като екип от 

висококвалифицирани и отговорни личности, проявяващи 

толерантност,  загриженост и зачитане на човешкото достойнство на 

учениците, владеещи методи за повишаване мотивацията на 

учениците;  противодействие срещу проявите на агресивност и 

насилие; възпитаване в дух на толерантност, творческо и критично 

мислене в осъществяването на УВР 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 

 

 

Ученици 

със СОП 

Паралелки Ученици Паралелки Ученици  

Подготвителна 

група 

 

 

2 

 

44 

  

 

Начален етап 

 

 

24 

 

579 

 

9 

 

229 

 

4 

Прогимназиален 

етап 

 

 

17 

 

404 

   

5 

 

Общ брой 

 

 

43 

 

1027 

 

9 

 

229 

 

9 

 

Възможност за осигуряване на целодневна организация – ограничена. 

 

Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал 

Директор  

Помощник – директор: 3 

Завеждащ компютърен кабинет: 1  

Педагогически съветник: 1 

Младши учители начален етап основно образование: 1 

Учители начален етап основно образование: 1 

Старши учители начален етап основно образование: 23 

Младши учители прогимназиален етап основно образование: 1 

Учители прогимназиален етап основно образование: 2 

Старши учители в прогимназиален етап на основно образование : 25 

Главен учител :4 

Възпитател :2 

Старши възпитатели :7 

Педагогическият персонал със степен „Магистър”: 68 

Педагогическият персонал със степен „Професионален бакалавър”: 1 



 

 

Материална база 

 Общ брой класни стаи, от тях обновени: 29  

 Оборудвани стаи за занимания по интереси: 1 

 Общ брой компютърни кабинети, от тях обновени: 1 

 Достъп до безжичен интернет 

 Кабинет по физика и химия: 

 Кабинет по биология, Екоцентър 

 Кабинет по музика 

 Ресурсен кабинет 

 Кабинет  по технологии 

 Библиотека 

 Физкултурен салон: 2 

 Фитнес зала 

 Шахклуб 

 Медицински кабинет 

 Училищен стол 

 Мултифункционална зала 

 Охрана 

 Видеонаблюдение 

 

Извънкласни дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016  

година 

 Журналистика 

 Английски език 

 Вокална подготовка 

 Учебен хор 

 Химия и опазване на околната среда 

 Народни танци 

 Спортни танци 

 Тенис на маса 

 Джудо  

 

 Работа по проекти 

 ПУДООС - Екология 

 Деца, родители и учители срещу езика на омразата и дискриминацията 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик” – начален етап, 

техническо чертане, география и икономика, история и цивилизация. 

  


