
   

 

Кои са 13-те училища, в които проектът „Училището като център в 

общността“ ще стартира? 

 

СОУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол 

Училището показва силна сплотеност и приемане в общността. Интеграцията на различните 

етноси, усилената работа с родители и изградените демократични взаимоотношения между 

учители, ученици и ръководство правят училището един от финалистите.  

ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица 

Споделеното лидерство в управлението на образователния процес и мултидисциплинарният 

екип от специалисти, които работят с деца със специални образователни потребности, както и 

усилията за включване на деца с различен етнически, социален и културен произход са сред 

причините, заради които училището е избрано да стартира в проекта.  

ОУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци 

Силните инициативи и дейности, насочени към включване на общността и работа с децата и 

младите хора като уроци на открито, бойскаутски лагери, летни академии, клуб „Млад 

журналист“, участия и фотоизложби, посветени на правата на децата и др., показват потенциал 

за разгръщане на детското и младежко участие и подкрепят работата на училищния екип с най-

бедните и маргинализирани семейства в общността, сред които образованието все още не е 

приоритет.  

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Добрич 

Училището успява да мобилизира множество доброволци и самó да организира 

доброволчески и благотворителни инициативи, които подпомагат ученици в неравностойно 

положение и показват отвореността на училищния екип и учениците към включване на 

различни представители на общността в училищния живот.  

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Игнатиево 

Училището си партнира с широк спектър от организации-представители на местната власт, 

бизнеса, неправителствения сектор и културните институции. Една от големите им цели е 

създаването на социална кухня, която ще съчетава практикуването на професионални умения с 

подкрепа за членовете на общността.  



   

 

ОУ „Васил Левски“, с. Караджово 

Изключително силен пример за училище, което работи много успешно в мултикултурна среда и 

обединява представители на три етноса – българи, турци и роми. Включването на родителите и 

тяхното участие и подкрепа в училищния живот е една от добрите практики, които впечатляват 

със своята устойчивост и е основен фактор за благосъстоянието на всички деца в общността.  

СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени 

Училището има много силни практики по отношение на включване на общността и 

партньорства с различни нейни представители. Провеждат се изнесени родителски срещи със 

съдействието на кметовете по места и ромските лидери, които  привличат родителите от своята 

общност. Организират се екскурзии, състезания , тематични родителски срещи. Родителското 

настоятелство разработва проекти, привлича средства от местния бизнес за съфинансиране на 

проектите. 

СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище 

Училището има дълга история като едно от водещите в града и е установило свои традиции и 

връзки с общността, която го припознава и се идентифицира с него – партньорите и учениците 

свидетелстват за това и посочват множество примери за активно участие в училищния живот и 

добра съвместна работа. Учениците са привързани към своята общност и искат да работят за 

нея и в бъдеще. Всички партньори изтъкват ползите на приближеността на местната общност и 

виталността на взаимоотношенията в училището и неговия специфичен живот. 

ОУ „Добри Войников“, с. Победа 

Училището е припознато в общността като естествен център и работи за интеграцията на 

различните етноси, тъй като обединява ученици от по-малки населени места в околността. 

Силен аспект е ученето през целия живот – предлага образование за родители в самостоятелна 

форма на обучение, както и във вечерно училище, като планира да разшири обхвата си до 10 

клас, за да включи още повече ученици и техните родители и семейства.  

ОУ „Васил Левски“, гр. Правец 

Силното училищно лидерство е донесло множество позитиви за училищния екип и неговото 

постоянно усъвършенстване и квалификация, както и за високата мотивация на работа. 

Материалната среда и ресурсното подпомагане на деца със специални образователни 

потребности са на много високо за страната ниво и се усъвръшенстват постоянно. 

Партньорствата с външни организации осигуряват все по-голямо разширяване на 



   

 

образователния процес към нови и интересни за децата и техните родители събития и 

инициативи.  

ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци 

Училището е фокусирано върху постоянно подобряване на лидерския си капацитет и екипната 

работа. Това му помага лесно да идентифицира и предвиди рисковете, които засягат неговите 

ученици – нарастваща агресия между учениците и в семействата, непълни семейства поради 

процесите на трудова емиграция, деца със специални образователни потребности и семейства, 

в които образованието и квалификацията на родителите са на много ниско ниво. Училището 

постоянно търси партньорства и практики, чрез които да подкрепи общността и така да 

подобри живота на своите ученици.   

ОУ „Димитър Петров“, гр. Сливен 

Училището е показателен пример за това как всички членове на една общност – от родителите 

до туристическото дружество и бизнеса могат успешно да работят, за да направят едно 

училище привлекателно и желано място за учениците. Партньорствата са изключително 

всеобхватни и включват множество и най-разнообразни организации и индивиди. Лидерският 

потенциал на училищния екип и разпределянето на отговорностите помага на учителите да се 

чувстват уверени и спокойни и да предлагат най-добрата подкрепа на своите ученици.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

26 СОУ „Йордан Йовков“, гр. София 

Насочеността на училището към изграждане на привлекателна материална база е осмислена и 

визира цялостни нужди за учене, спорт, отдих и културни занимания. Те са съобразени с 

училищния живот, с традициите на местната общност и с реалната материална среда в и около 

училището. Има ясно очертани сфери на отговорност на училището, местната общност и 

администрация. Визията на училището и целите на неговия екип са  осмислени през нуждите 

на учениците в училището, децата, родителите, младите хора и възрастните в квартала. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


