Настоящ Директор на СОУ - Сатовча
е г-н Милко Сиркьов

СОУ „ СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ”
с.Сатовча , обл.Благоевград ул. „Кирил и Методий” 14

e-mail: sou_satovcha@abv.bg,
www.sousatovcha.com

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Сатовча
е модерно и съвременно училище, в което се обучават 280ученика.
Учениците са с униформи.

Изглед към училището

Мисията на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
с. Сатовча е да образова и възпитава децата в
училищна възраст от Сатовча и околните села
като ги подготвя за предизвикателствата на
новото време, създава условия за развитие на
индивидуалните им способности и съхранява
тяхната културна идентичност.
Цели:

Учениците се обучават в модерни и просторни класни стаи и
кабинети по различни дисциплини.
Адрес за кореспонденция
ул. "Кирил и Методий" №14
с. Сатовча
общ. Сатовча
обл. Благоевград
п.к. 2950
Телефон: 07541/ 2117
E-mail: sou_satovcha@abv.bg

 Въвеждане
и
изпълнение
на
Държавните
образователни
изисквания и учебните стандарти по
отделните предмети, чрез учебната и
извънкласна дейност.
 Усъвършенстване на методите и
формите за работа с децата чрез
участие в оперативни програми на
МОН, национални и международни
институции,
неправителствени
организации и община Сатовча.
 Подобряване на механизма за опазване
на училищната среда и учебно –
техническата база.
 Реализиране на дейности в дух на
толерантност, гражданско поведение и
европейска интеграция.

СОУ Сатовча разполага с:
 Спортна база, 2 баскетболни, 1
волейболно и 1 футболно игрища.
 Семинарна зала за провеждане на
семинари, конференции, работни
срещи, открити уроци.
 Два компютърни кабинетa със
свободен достъп до Интернет.
 “Клуб ООН”.
 Клуб Чужди езици.
 Клуб БМЧК “Дари усмивка”.
 Клуб по танци.
 Духов и тамбурашки оркестър.
 СОУ Сатовча има и собствен химн –
написан от учителя по БЕЛ - г-н
Лъчезар Селяшки по повод 130
годишнината на СОУ Сатовча, а
музиката осъществи учителя по
музика - г-н Наум Странджев.
 Интернет сайт: www.sousatovcha.com
 На учениците от другите населени
места СОУ Сатовча осигурява
автобусен превоз.
 Учениците от СОУ Сатовча с гордост
носят униформи.
 Учителският колектив на СОУ
Сатовча е изграден изцяло от
професионалисти и квалифицирани
преподаватели.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.Прием на документи:

● за I етап на класиране – 01. 07 – 04. 07. 2014г.;
● за II класиране – 09. 07. – 11. 07. 2014г.;
● за III класиране – 16. 07. – 18.07. 2014г.
2. Класирания:
● I класиране – 07. 07. 2014г.;
● II класиране – 14. 07. 2014г.;
● III класиране – 21. 07. 2014г.
3. Записване:
● I класиране: 07. 07. 2014 г.; Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите места след I класиране: 08.
07. 2014г.;
● II класиране: 14.07.2014г.; Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите места след II класиране: 15.
07. 2014г.;
● III класиране: 21. 07. 2014г.; Обявяване на записалите
се ученици и броя на незаетите места след III класиране:
22. 07. 2014г.
● Попълване на незаетите места след Трети етап на
класиране и записване – се определя от Директора на
училището до 31. 07. 2014г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Свидетелство за завършен 8-ми
клас, /оригинал/
2. Акт за раждане /копие/
3. 2бр. снимки /документни/
4. Заявление за класиране по
образец
● Забележки:
 След обявяване на резултатите от
класирането, учениците подават
заявления за записване. Тези, които не са
подали това заявление, се смятат за
отказали се.
 Необходимо е учениците да са
ориентирани какви предмети - ЗИП ще
изберат и втори чужд език за обучението
си в 9 клас. Информацията се попълва в
Заявлението за записване.
 Документите се приемат в стаята на
техническия секретар на училището.
Работно време 8.00 – 12.00 ч., 13.00 – 17.00 ч.

ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ
УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!

