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ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ КЪМ 

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “П. ЯВОРОВ”, ГР. БРЮКСЕЛ, КР. 

БЕЛГИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014 – 2015 Г. 

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

 

1. Брой на учениците в началото на учебната година: 135 ученици 

 

2. Брой на учениците в края на учебната година: 124 ученици 

 

3. Брой на класовете и групите за извънкласна дейност: 

 а/ Брой на класовете: 14 /в това число – Предучилищна група, I-ви 

клас – 2 паралелки, III-ти клас – 2 паралелки и класове от II-ри до XI-ти/; 

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

Европа и света”/; 

 

4. Брой на учителите: 4 учители 

 

5. Проведени дейности през учебната 2014-2015 г.: 

 а/ Проведен пълен курс на обучение за съответните класове по 

предметите Български език и литература, Роден край, Човекът и 

обществото, История и цивилизация /в V, VI и XI клас/ и География и 

икономика /в VIII и X клас/ в пълния хорариум часове по БЕЛ в начален, 

прогимназиален и гимназиален етап, според стандартите и държавните 

образователни изисквания на МОН за България; 

 б/ Проведени кръжоци “България в Европа и света” в рамките на 54 

уч. часа общо. 

 

6. Среден успех за учебната 2014 – 2015 година по предмети: 

 а/ Български език и литература: Отличен 5.75 

 б/ Роден край: Отличен 6.00 

 в/ Човекът и обществото: Отличен 5.83 

 г/ История и цивилизация: Отличен 5.78 

 д/ География и икономика: Много добър 5.37 

 е/ Среден успех за учебната година: Отличен 5.72 

 

7. Брой на издадените удостоверения за завършено обучение в края на 

учебната 2014 – 2015 г.: 124 бр. 

 

8. Брой на отработените учебни часове: 

 а/ Брой на редовните учебни часове: 3023 уч. часа 

 б/ Брой на учебните часове за извънкласни дейности: 54 уч. часа 

 в/ Брой на часовете за управление на училището: 381 уч. часа 

 г/ Брой на часовете за хигиенизиране на училището: 72 уч. часа 
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 д/ Общ брой проведени часове: 3530 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 пълен курс на обучение – от 

предучилищна група до XII клас включително в пълния хорариум според 

стандартите и държавните общообразователни изисквания на МОН. 

 

И през изминалата учебна година организацията и процесът на обучение 

беше осъществен на високо професионално и качествено равнище, в 

условията на съгласуваност и сътрудничество между учители, родители и 

ученици, за което говорят отличните резултати на учениците,  

 

Във връзка с нарастването броя на учениците беше реализирано 

разширение, като се приспособи помещение за допълнителна класна стая. 

Бяха инвестирани над 12 000 евро. Hаправена бe малка библиотека в 

коридора на училището със свободен достъп за всички желаещи.Пуснато 

бe в действие компютър с принтер в новата класна стая. Включен бe 

интернет, което ни позволи използването на учебната платформа " Уча се" 

за определени часове. Получихме  дерение от българските евродепутати 

проектор и прожекционен екран. 

 

Проблемите на училището продължават да са изключително от материален 

характер. 

1. Закупуване на съвременна озвучителна система. нови компютри за 

всяка класна стая.  

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/  


