
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ   

„Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” 

Адрес: град Перник, ул. ”Отец Паисий”, №10  

Телефон: 076 608 670; 076 601 424; 076 608 979 

e-mail: p.beron1403216@abv.bg  

Интернет адрес: www.soupetarberon.info 

Визия 

Училище с традиции 

Учители с призвание 

Ученици с бъдеще 

 Във времето СОУ ”Д-р Петър Берон” заслужено е формирало визията си на 

престижно училище в град Перник, утвърдило се като средище на висока 

култура, творчество и образованост на малки и големи. 

 Учениците постигат много добри резултати на всички нива- държавни 

зрелостни изпити, национално външно оценяване, областни и национални 

олимпиади, спортни състезания. Учениците се възпитават в дух на толерантност 

и зачитане на човешкото достойнство. 

 Училището се стреми да запази утвърдения си облик и авторитет в бързо 

изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, гарантиращи 

успешното интегриране на нашите възпитаници  в обществото. 

 

Вид на училището: средно общообразователно, 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 

 
16 386 5 115 15 4 

Прогимназиален 

етап 

 

 

12 

 

274 

 

0 

 

0 

 

6 

 

1 

Гимназиален  

етап 

 

 

6 

 

137 

 

0 

 

0 

 

14 

 

0 

Общ брой  

 
34 797 5 115 35 5 

Възможност за осигуряване на целодневна организация  – ограничена. 



Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор  

Помощник – директор - 3  

Педагогически съветник - 1 

Учители начален етап основно образование -1 

Старши учители начален етап основно образование - 18 

Младши учители прогимназиален етап основно образование -1 

Учители прогимназиален етап основно образование -4 

Старши учители в прогимназиален етап на основно образование - 15 

Старши учители гимназиален етап - 6 

Главен учител - 3 

Младши възпитатели - 1 

Старши възпитатели - 4 

Педагогически персонал със степен „Магистър” - 52 

Педагогически персонал със степен  „Бакалавър” - 6 

 

Материална база  

 Общ брой класни стаи, от тях обновени -18 

 Общ брой компютърни кабинети, от тях обновени  -2  

 Достъп до безжичен интернет 

 Медицински кабинет 

 Училищен стол  

 Охрана  

 Видеонаблюдение 

 

Извънкласни дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016  

година 

 Европейски клуб 

 

Работа по проекти 

 

 Professional Challenge in Europe – Be an Аrchitect of your Future – 

проект по „Erasmus+” - международен проект съвместно с шест страни от 

Европа 

 

 


