
ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2022/ 2023            

ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В  ПЕТИ КЛАС             

С ЗА ИЗБИРАЕМИ  И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ :

                                        
Пети "А“ клас—паралелка с 
разширено изучаване на:
ИУЧ - Хореография – 1,5 ч.
ИУЧ – БЕЛ – 1 ч.
Пети "Б“ клас – паралелка с 
разширено изучаване на:  
ИУЧ - Изобразително изкуство– 1,5 ч.
ИУЧ – Компютърно моделиране и 
информационни технологии – 1 ч.
Пети "В“ клас – паралелка с 
разширено изучаване на: 
ИУЧ—Английски език - 1,5 ч.
ИУЧ – БЕЛ – 1ч. 
ФУЧ – Театър на английски език  

ПРЕДЛАГАME:
Разнообразие от извънкласни дейности и 

занимания по интереси:
 - Фанфарен оркестър
 - Дигитално рисуване

 - Дигитални науки
    Възможност за целодневно обучение - при 

заявено желание от страна родителите и 
сформиране на група от 25 ученици – 

попълване на Декларация от родител за 
задължително присъствие в група за 

целодневна организация на учебния ден.

ЗАПОВЯДАЙТЕ  ПРИ  НАС! 

УЧЕНИЦИТЕ НИ НЕ ПОВТАРЯТ -

УЧЕНИЦИТЕ НИ НЕ ПОВТАРЯТ -

ПРИ НАС ПОВТАРЯТ ПОКОЛЕНИЯТА!

ПРИ НАС ПОВТАРЯТ ПОКОЛЕНИЯТА!
УЧЕНИЦИТЕ НИ НЕ ПОВТАРЯТ -

ПРИ НАС ПОВТАРЯТ ПОКОЛЕНИЯТА!

ДТА“ЗВЕЗДИЧКИ“-НОСИТЕЛ НА 

ДТА“ЗВЕЗДИЧКИ“-НОСИТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ

НАГРАДИ!
НАГРАДИ!

ДТА“ЗВЕЗДИЧКИ“-НОСИТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ

НАГРАДИ!

НОСИТЕЛ НА ОРДЕН 
НОСИТЕЛ НА ОРДЕН 

СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПЪРВА СТЕПЕН
ПЪРВА СТЕПЕН

НОСИТЕЛ НА ОРДЕН 

СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПЪРВА СТЕПЕН

СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ -

СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ -

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА!

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА!
СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ -

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА!

ИНОВАТИВНО
ИНОВАТИВНО

УЧИЛИЩЕ  ОТ 2019
УЧИЛИЩЕ  ОТ 2019ИНОВАТИВНО

УЧИЛИЩЕ  ОТ 2019
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ОУ Свети Климент Охридски 

    адрес: Бургас 8000, ж.к. Изгрев

           

директор                                        0878 489 155  

заместник-директор УД                0878 489 156  

   заместник-директор АСД             0878 489 157   

педагогически съветник                0879 396 716  

секретар                                        0878 489 158  îñíîâàíî 1884 ãîäèíà

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

1884 г. з В ”Сборник за училищата в Княжество България” издаден през 1895 г. е посочено, че е 
открито училището в с. Атанасово. Училището е построено в двора на църквата от 
майстор Васил Македонеца с две стаи.

1913-14 г.  з училището има два класа и двама учители.
1919 г.  з будни младежи построяват в по голямата учебна стая сцена. Сведенията на Окръжния 

държавен архив сочат, че тук се заражда театралната дейност в Бургас.
1936 г.  з на мястото на сегашното училище е построена нова сграда от общината с четири 

класни стаи, запазени до днес в долния етаж на сградата.
15.09.1938 г.з започват учебните занятия в новата сграда, на 8 декември тържествено се дава име на 

училището на първия български учител и книжовник свети Климент Охридски.
1942-43 г. з училището е със седем паралелки и става основно.
1945 г. з открита е първата детска градина към училището.
1957 г. з построява се втори етаж с нови четири класни стаи.
1958-59 г. з училището има 14 паралелки с 470 ученици от 1 до 7 клас.
1966 г.  з открита сградата на училището в днешният и вид с 1255 ученика в 30 паралелки и 4 

групи в детската градина.
1969 г. з създаден е танцов състав, чийто приемник днес е Детски танцов ансамбъл “Звездички”.
1984 г. з училището е удостоено с орден “Св. св. Кирил и Методий” - I степен.
1995-96 г. з училището е член на националната мрежа Училища - утвърждаващи здраве,  Еко училище 

и е носител на син флаг.
2000 г. з създаден Ученически съвет като орган на ученическото самоуправление.
2003 г. з създаден Европейски клуб в училище.
2005 г. з регистрирано Училищно настоятелство.
2009-14 г.     з партньор в международен проект по програма Коменски „Здрав дух в здраво тяло“
2014-15 г.     з финалист в национален  проект „Училище на бъдещето“, финансиран от фондация 

„Америка за България“
2015-16 г.     з участник в международен проект „Стари, но ценни“, съвместно с училище от Република 

Турция
2017-18 г.     з участник в национален проект „ИКТ в училищното образование“
2019-22 г.     з участник в национална програма „Иновации в  действие“
от 2010 -      з в челната десетка по резултати от НВО след завършен VII клас в Бургаска област
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