
 

 

Х ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ 
 

Адрес: гр.Перник; ул.“Клемент Готвалд“№ 2 

Телефон: 076 670 850 

e-mail: 10_ou@dir.bg 

Интернет адрес/страница(линк): 10ou.net 

 

Визия 

Утвърждаване на Х ОУ „Алеко Константинов” като конкурентно  

училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация. 

Прилагане на творческо и критично мислене в осъществвяването на ОВП за 

утвърждаване на толерантно и антидискриминационно поведение, 

подпомагащо преодоляването на агресията и допринасящо за 

утвърждаването на  младия човек като гражданин на България и света. 

     Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности 

 

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   

5 
Подготвителна 

група 

 

2 31   

Начален етап 

 

14 306 8 200 14 4 

Прогимназиален 

етап 

 

6 120 1 25 9 8 

Общ брой  

 

22 457 9 225 23 17 

 

Възможност за осигуряване на целодневна организация. 

Осигурена е целодневна организация на ОВП за учениците от І до VІ клас. 



 

Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал 

Директор  

Помощник – директор - 2 

Педагогически съветник -1 

Младши учители начален етап основно образование - 3 

Учители начален етап основно образование - 2 

Старши учители начален етап основно образование - 12 

Старши учители в прогимназиален етап на основно образование -9 

Главен учител -1 

Младши възпитатели -5 

Възпитател -1 

Старши възпитатели -3 

Педагогическият персонал със степен „Магистър” - 22 

Педагогическият персонал със степен  „Бакалавър” - 11 

Педагогическият персонал със степен  „Професионален бакалавър” - 7 

 

Материална база 

 

 Общ брой класни стаи, от тях обновени -21; обновени-4; кабенети по 

предмети-4; библиотека 

 Оборудвани стаи за занимания по интереси - 2 

 Общ брой компютърни кабинети, от тях обновени - 2 

 Достъп до безжичен интернет  

 Физкултурен салон 

 Медицински кабинет 

 Училищен стол 

 Охрана 

 Видеонаблюдение 

 

Дейности, предлагани от училището през учебната 2015/2016 година 

 

СИП по : плуване; музика; изобразително изкуство, спортен клуб по хандбал 

 

Работа по проекти 

 

 Кандидатстване по проект на Национална кампания за чиста околна 

среда „Обичам природата и аз участвам” към МОСВ, с проект „Заедно 

за един по-хубав свят, днес и утре” 

 НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст – модул „Подпомагане храненето на децата от 



подготвителните групи в детските градини, децата от 

подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”. 

 НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”. 

 НП „С грижа за всеки ученик” - Модул „Осигуряване на обучението на 

талантиви ученици за участие в ученически олимпиади“БЕЛ 

     -Модул „Осигуряване на обучението 

на  учениците от ПЕОО за повишаване нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“Математика 

 Схема -„Училищен плод“ 

 

 

 

 

  


