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ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ КЪМ БЪЛГАРСКО 

УЧИЛИЩЕ “П. ЯВОРОВ”, ГР. БРЮКСЕЛ, КР. БЕЛГИЯ ЗА УЧЕБНАТА  

2015 – 2016 Г. 

По чл.5, ал.10 от ПМС № 334 от 08.12.2011 г. 

  

1. Брой на учениците в началото на учебната година: 150 ученици 

  

2. Брой на учениците в края на учебната година: 144 ученици 

  

3. Брой на класовете и групите за извънкласна дейност: 

         а/ Брой на класовете: 16 /в това число – Предучилищна група, I-ви клас – 2 

паралелки, II-и клас – 2 паралелки III-ти клас – 1 паралелкa , IV-и клас – 2 паралелки и 

класове от V- ти до XII-ти; 

         б/ Брой на групите за извънкласна дейност – 2 /кръжок “България в Европа и 

света”/; 

  

4. Брой на учителите: 6 учители 

  

5. Проведени дейности през учебната 2015-2016 г.: 

         а/ Проведен курс на обучение за съответните класове по предметите Български 

език и литература, Роден край, Човекът и обществото, История и цивилизация на 

България /в V, VI и XI клас/ и География и икономика на България /в VIII и X клас/ 

в следния хорариум часове по БЕЛ в начален, прогимназиален и гимназиален етап, 

според стандартите и държавните образователни изисквания на МОН : 

Подготвителен клас  4 учебни часа БЕЛ по 31 учебни седмици = 124 часа 

годишно БЕЛ 

Начален етап 

I клас  – Български език и литература – 124 учебни часа годишно; 

II клас – IV клас – Български език и литература – 128 учебни часа 

годишно; 

I клас – Роден край – 31 учебни часа годишно; 

ІІІ клас – Човекът и обществото – 48 учебни часа годишно; 

ІV клас – Човекът и обществото – 32 учебни часа годишно; 

  

Прогимназиален етап 

V-VІІІ клас – Български език и литература – 136 учебни часа 

годишно; 

V – клас – История и цивилизация – 68 учебни часа годишно; 

VІ клас – История и цивилизация – 68 учебни часа годишно; 

VІІІ клас – География и икономика – 51 учебни часа годишно; 
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Гимназиален етап 

ІX клас – XІ клас – Български език и литература – 108 учебни часа 

годишно; 

XІІ клас – Български език и литература – 62 учебни часа годишно; 

X клас – География и икономика – 54 учебни часа годишно; 

XІ клас – История и цивилизация – 72 учебни часа годишно; 

 

         б/ Проведени кръжоци “България в Европа и света” в рамките на 50 уч. часа общо. 

  

6. Среден успех за учебната 2015 – 2016 година по предмети: 

         а/ Български език и литература: Отличен 5.88 

         б/ Роден край: Отличен 6.00 

         в/ Човекът и обществото: Отличен 6.00 

         г/ История и цивилизация: Отличен 5.79 

         д/ География и икономика: Отличен 6.00 

         е/ Среден успех за учебната година: Отличен 5.91 

  

7. Брой на издадените удостоверения за завършено обучение в края на учебната 2015 – 

2016.: 136 бр. ; + Предучилищна група 8 бр. =144 бр.  

  

8. Брой на отработените учебни часове:  

         а/ Брой на редовните учебни часове:  2360  уч. часа 

         б/ Брой на учебните часове за извънкласни дейности:    50 уч. часа 

         в/ Брой на часовете за управление на училището:  350 уч. часа 

         г/ Брой на часовете за хигиенизиране на училището: 127 уч. часа 

         д/ Общ брой проведени часове:   2887 уч. часа 

  

9. Часова ставка за възнагражденията: 32 лева /или съответният им еквивалент 16,36 

евро / 

  

10. Постижения и проблеми в училището: 

  

Училището продължава да осигурява изключително качествен курс на обучение – от 

предучилищна група до XII клас според стандартите и държавните общообразователни 

изисквания на МОН. 

  

И през изминалата учебна година организацията и процесът на обучение беше 

осъществен на високо професионално равнище, в условията на съгласуваност и 

сътрудничество между учители, родители и ученици, за което говорят отличните 

резултати на учениците. 
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Във връзка с нарастването броя на учениците беше реализирано разширение, като се 

приспособи помещение за допълнителна класна стая. За по-качествено образование на 

децата от начален етап  учениците се делят на малки групи. 

Бяха инвестирани над 13 000 евро. Бяха сменени всички врати в училището съобразени 

с протовопожарната безопасност,c измазване и препобадисване на стаите, 

коридора.Откриване на самостоятелен изход към двора на училището, ремонт на 

тоалетното помещение, прочиствaне на канализационната система. 

Получихме  дерение от :  

На 22.07.2015 година  Русенския Университет « Ангел Кънчев » в лицето на 

 проф. Пламен Даскалов, директор на Центъра за продължаващо обучение, подари две 

компютърни системи на обща стойност 2160 лева.  

  Доц. Милен Михов направи дарение  за българското училище в Брюксел „П. К. 

Яворов” предоставяйки български книги и училищни помагала на издателство 

„Абагар” – Велико Търново (56 книги) на обща стойност 509,96 лева  С неговата 

любезна  подкрепа  имаме и първите две български народни носии (безценни) за 

нуждите на училището.  

На 28.07.2015 година в СУ ” Климент Охридcки” госпожа Нели Дончева и 

господин Геогрги Стефанов  от Световната организация за опазване на дивата природа 

WWF, направиха дарение  учебното помагало “Черноморска кутия”-2 бр. Това 

помагало  ще даде възможност на нашите ученици да се запознаят по-обстойно с 

изключителните особености на Черно море, морските органисми в него, какво ни дава 

морето и защо трябва да го опазваме. 

Господин И. Ачовски,  господин А. Манджуков oт фирма “Атмикс” ООД, 

България, закупиха музикална уредба – Behringer, Микрофонен комплект Shure, стойка 

за колона  Millenium за нуждите на училището. 

На 28 май 2016 година от Фондация „Пигмалион“ 160 броя от „История на 

България – енциклопедия за малки и пораснали деца”,  които поименно бяха 

раздадени на  учениците заедно с  удостоверенията за завършен клас. 

През учебната година писателката Бета Наур подари книги за  учениците от 

начален етап : „Криеница“, „Пъструшка“, “С файтонче без конче“,“Шареното 

котле“,“Космически загадки“ общо 100 броя. 

 

Проблемите на училището продължават да са изключително от материален характер. 

1. Осигуряване на собствен, самостоятелен Интернет в училището. 

2. Все още не сме осигурили компютърно оборудване за всички стаи в училището, 

което плануваме да постигнем през следващата учебна година. 

3. Въпреки това не позволи да се обособи отделно помещение за учителска стая. 

  

  

  

Председател на РС:  *** 

   /Петър Терзийски/  
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