


НУ „Васил Левски“ - ул. “Щросмайер” № 9 (ЦГЧ)

 Основни приоритети за подобряване на
материалната база са:

 Утвърждаване на НУ "Васил Левски" като училище
със собствен облик, традиции, високи учебни
резултати и развиващо творческия потенциал на
децата.

Приоритети

 Преминаване най-после към реализация на
одобрения от Експертен съвет - Сливен и НПК -
София проект за разширение на училището.

 Асфалтиране на спортната площадка.
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СУ „Хаджи Мина Пашов“ – ул. “Княз Ал. Батемберг” № 2 (кв. “Комлука”)

Приоритети

 Създаване на съвременни условия за провеждане на
качествен образователно-възпитателен процес.

 Предстои подобряване на материално-техническата
база свързано с премахване на последиците от
ремонта на отоплителната система на училището в
класните стаи и коридорите и изграждане на
безжична интернет връзка в цялото училище.

 През новата учебна година се предвижда прием на 3
паралелки първи клас, една подготвителна група 5
годишни деца и една 6 годишни деца.
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ОУ „Христо Ботев“ – ул. “Московска” № 6б (кв. “Клуцохор”)

 Качествено образование на своите ученици, чрез
допълнителни занимания в групи по избираема
подготовка, ползване услугите на библиотека, работа
с институции.

Приоритети

 Опазване живота и здравето на учениците.

 Квалификацията на учителите.

 Равен достъп до образование.

 Възможност за откриване и развитие на
способностите на учениците чрез съществуващи
детски хорове, секции по спорт, народни танци
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ОУ „Д-р Иван Селимински“ – ул. “Драгоман” № 1 (ЦГЧ)

 Подобряване на материалната база, за да се
отговори на изискванията на съвременното
обучение.

 Висока успеваемост на учениците на външно
оценяване, олимпиади, конкурси.

 Подпомагане на ученика в бъдещето му личностно

израстване и реализация в живота.

Приоритети

 Високо качество и ефективност на цялостния учебно-
възпитателен процес.

 Работа по проекти.

 За учебната 2017/2018 година се обявява прием на 3
паралелки в 1. Клас.
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ОУ „Димитър Петров“ – ул. “П. Петков” № 36 (кв. “Ново село”)

Приоритети

 Двама учители на паралелка по предметни области –
гаранция за качествено обучение, възпитание и
социализация.

 Целодневна организация на учебния ден за всички
ученици - без домашни работи и тежки раници.

 Съвременна учебна среда, в синхрон с детското
светоусещане.

 Училище – желан партньор по множество
образователни проекти от институции в страната и
чужбина.
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СУ „Пейо Крачолов Яворов“ – ул. “Г. С. Раковски” № 20 (ЦГЧ)

Приоритети

 Прием в 1.клас за учебната 2017/2018 година - 4 паралелки.

 Откриване и развитие на способностите и интересите на

учениците чрез участие в разнообразни извънкласни

дейности.

 Обновени класни стаи за първокласниците.

 Осигурени ИТ средства и интернет за провеждане на

съвременен образователно-възпитателен процес.

Възможност за ползване на компютърните кабинети.

 Развитие на уменията и възможностите на първокласниците
в целодневното обучение чрез разнообразни дейности в
игротеката на училището

 Планомерно обновяване и модернизиране на материално-

техническата база.

 Изучаване на английски или японски език (факултативни

учебни часове) според желанието на учениците

 Осигурено целодневно обучение за начален етап.

 Отделен кабинет за осигуряване на допълнителна подкрепа 

на ученици с ресурсен учител, логопед и психолог
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ОУ „Братя Миладинови“ – ул. “Гоце Делчев” № 1 (кв. “Даме Груев”)

Приоритети

 Прибиране и задържане на учениците в училище.

 Повишаване на грамотността на учениците чрез

четене.

 Повишаване на здравната култура на учениците.

 Дейности за опазване живота и здравето на децата и

учениците.

 Училищно посредничество за разрешаване на

конфликти (създаден е кабинет по училищна

медиация, в който работят двама обучени учители,

педагогически съветник и психолог).

 Активна дейност с институции и НПО.

 Съвременна учебна база: 3 компютърни кабинета;
кабинет по биология, химия, музика, библиотека и др.

 Работа по национални програми и международни
проекти-програма "Еразъм +„.

 За учебната 2017/2018г. е планирано да се реализира
прием в І клас 7 паралелки.
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ОУ „Панайот Хитов“ – ул. “Братя Кутеви” № 12а (кв. “Ново село”)

Приоритети

 Повишаване на грамотността в областта на
родноезиковите и чуждоезиковите комуникационни
компетентности.

 Осигуряване на целодневна организация на учебния
процес като инструмент за превенция на отпадане от
училище.

 Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на ученици от високо-квалифицирани
специалист.

 Осигуряване на емоционален и психологически комфорт
и създаване на оптимални условия за развитието на
учениците.

 Развиване и поддържане на физическата дееспособност
и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 Задълбочаване на контактите с обществени организации
и институции.

 Модернизиране на учебната база чрез осигуряване на
технически средства от ново поколение за всеки ученик.
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ОУ „Юрий Гагарин“ – ул. “Дели Ради” № 8 (кв. “Даме Груев”)

Приоритети

 Подобряване на материално-техническата база:

 Изграждане на топлосистема към втора абонатна

станция.

 Реконструкция и ремонт на физкултурен салон и

спортните площадки в училището.

 Изграждане на нова ограда за училищния двор
или ремонт на съществуващата ограда

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда-
изграждане на достъпна WC, асансьор.

 Изграждане на детска площадка в двора на
училището.

 Обезопасяване на английските дворове.
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ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ул. “Й. Йовков” № 27 (кв. “Речица”)

Приоритети

 Опазване живота и здравето на учениците –

изградено видеонаблюдение.

 Повишаване и насърчаване грамотността на

учениците и техните родители.

 Насърчаване и развитие на интересите на учениците

– участие в Национални и други програми и проекти.

 Увеличаване на групите за целодневно обучение.

 Пряко участие на родителите в училищния живот.

 Повишаване на спортната култура.

 Предстоящи проекти за подобряване на материално-
техническата база: подмяна на плочките пред входа
на училището, изграждане на озвучителна система и
музикален звънец, подмяна на осветителни тела,
ново обзавеждане на 3 класни стаи, закупуване на
мултимедии, компютри и лаптопи.
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СУ „Йордан Йовков“ – ул. “Д. Добрев” (кв. “Българка”)

Приоритети

 През учебната 2017/2018 г. училището ще предложи
прием в 3 паралелки 1-ви клас.

 Във връзка с осъществяване на профил
"Предприемачески" в 1-ви клас залагаме в разширената
и допълнителната подготовка на изучаването на
английски език и информационни технологии.

 Разнообразни извънкласни и извън училищни дейности

за развиване и изява на талантите на учениците -

театрално студио, вокална група, народни и модерни

танци и др.

 за повишаване на здравната култура и здравословния

начин на живот, организиране на разнообразни спортни

прояви – състезания с участието на родители, екскурзии,

включване на ученици в проекти по плуване и др.

 Съвместна дейност с институции - ансамбли, театри,

библиотеки, худ. галерия, оркестри.

 ЦОУД за ученици 1-6 клас. За всички групи са

оборудвани игротеки.
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СУ „Константин Константинов“ – кв. “Дружба”

Приоритети

 За учебната 2017/2018 г. училището има готовност за прием в
6 паралелки 1-ви клас.

 Повишаване на грамотността на учениците чрез четене.

 Развиване на талантите чрез разширена подготовка още от 1-

ви клас по музика, изобразително изкуство, хореография.

 Повишаване на здравната култура и приобщаване към
принципите на здравословния начин на живот чрез обучение
по различни видове спорт, в т.ч. и чрез плуване в собствен
плувен басейн.

 Активни и непрестанни дейности за опазване живота и
здравето на учениците и чрез обучението по БДП.

 Разрешаване на конфликтите в училище със средствата на

училищното посредничество.

 Активна съвместна дейност с институциите/библиотеки,

читалища, ансамбли, оркестри, театри и др./.

 Съвременна учебна среда.

 Работа по международни проекти по програмата "Еразъм+„.
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ОУ „Елисавета Багряна“ – кв. “Сини камъни”

Приоритети

 Осигуряване на висококвалифицирана, модерна и
конкурентноспособна подготовка на учениците,
съответстваща на съвременните изисквания на
обществото и включваща владеене на чужди езици
и познания в областта на компютърните технологии.

 Въвеждане на разнообразни и вариативни учебно-
естетически дейности в училището.

 Развитие на личностните качества на ученика,
формиране на активна гражданска позиция по
отношение на събития от културно-исторически и
социален характер, стимулиране на
самостоятелността, инициативността и стремежа
към непрестанно самоусъвършенстване и
самоутвърждаване.
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