
“Учим, творим и празнуваме!” 



“Когато упоритостта  
е придружена  
от здрав разум,  
тогава тя е добро  
и полезно нещо.” 

                                       
                                     
                                               
    Платон  
   

http://taekwon-do.bg/wp-content/uploads/2010/07/image004.jpg




Обновена  материална база 







 Дейността на Педагогическия съвет се организира по 
изготвен график. 

 В колектива има добър психоклимат 
 



За учебната 2014/2015 г. е реализиран план-прием за 9 клас:  

• 1 паралелка  

«Оператор в дървообработването», «Производство на мебели» - 22 

ученици  

• една паралелка – V клас; 

• една паралелка – I клас; 

Средна пълняемост на паралелките/групите в училище - 20 

• Общ брой паралелки/групи в училище – 15. 

Брой паралелки над норматива за максимален брой -  3 

Брой ПИГ – 6 групи 



Проведена анкета с ученици от 2 до 12 клас по 
стандартизиран въпросник от РИО- Враца. 
Организирана обща родителска среща на 05.11.2014г. на  тема 
“ Механизъм за противодействие на училищния тормоз 
между учениците“ 
Отбелязване Ден на розовата фланелка – 25.02.2015 г. 
Изготвен План за работа на училищен координационен съвет 
за справяне с тормоза в училище. 



Различни, но заедно! 

ЦОИДУЕМ 

РИО -  ВРАЦА 

Договор № 33.13 – 2 – 093/11.09.2014 

 
ПРОЕКТ 

 „ЕФЕКТИВНОСТ НА ФОРМИТЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ- ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД” 

  

 



Вътрешно- квалификационна дейност 

Работна среща на тема: „ Детето / 

ученикът/ в семейна и училищна 

среда.Постигане на синхрон между семейна и 

училищна среда, между семейно и училищно 

възпитание.Проектен метод на обучение. 

“Оценяване знанията на 

учениците”- изнесено 

обучение в Чифлика 



Споделяне на добри 
практики- „ Съвременен 
модел на учебното занятие“  

Открит урок по 
предприемачество във втори 
клас на тема „ Нуждите и 
желанията на нашето 
семейство“ 



Открит урок по математика в IV ПИГ 

Открит урок по Човекът и природата в  III ПИГ 



Участие в програма за патриотично възпитание. 
Завоювано 3 то място на областно ниво в състезание„ Познавам 
ли моята България“ 



На 27.04.2015 г. отбор от ученици от III  и  IV клас участва в областния 
кръг на състезанието „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“ 
Отборът се класира на второ място в областта. 
Всеки участник  получи грамота и награда от РИО- гр. Враца 
 



Децата  учат , играят и творят в полуинернатните групи. 



 Европейският  ден  на  здравословното  хранене 

 

състезание,,Малкият готвач” 

 









На 24.03.2015 г. се проведе  дискусия „ Моята любима книга“ – по 
проект „ Обновяване на училищната  библиотека“ 
Водещ  на дискусията беше Христина Борисова – главен библиотекар. 
Учениците от прогимназиален етап разказаха за своите любими книги и 
герои.  Училищното настоятелство   награди разказвачите  с книжки и 
лакомства. 



“По стъпките на Левски”. 

извънкласни 
дейности 

Екскурзии:  

До гр. Троян 

До гр.Белоградчик  и гр.Чипровци 

Кръжок по приложни изкуства 







На 04.05.2015 г. в СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” се проведе спортен 
празник и рисунка на асфалт на тема: „ Моето училище”. 



8  ми април- 
международен 
ден на ромите  



Маркетинг и реклама на училището 

Брошура- прием 9 клас 



Училищен  вестник 



САЙТ НА УЧИЛИЩЕТО 





НАГРАДИ И ГРАМОТИ 



НАГРАДИ 
 И  

ГРАМОТИ 



Честване 180 години просветно 
дело и 70 години гимназия в гр. 

Криводол 



Честване 180 години просветно 
дело и 70 години гимназия в гр. 

Криводол 




