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Мисия

    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. 



“Химн на родното училище”
          

текст: Лъчезар Селяшки, 

музика: Наум Странджев

Една камбанка - памет мила - сутрин
зове децата с глас на чучулига.
Училището пак вратите буди,
разтваря, сякаш летописна книга.

Припев: Здравей, училище! 
         С любов децата 
         посрещай и сърцата им разсъмвай, 
         дарявай с плод, богат на мъдрост свята, 
         без който пуст е този свят и тъмен. 

        Било си ти светилник за душите 
под иго черно и в разделни зими. 
И днес сияеш - в мисълта, в очите 
на нашите учители любими. 

Сатовча те приветства, благодарна 

       за благото, което ти й даваш, 

       за пътя бял и обичта ти вярна 

       към знанието-сила и прослава.

 

   

         



От 2009 год. СОУ “Св. св. Кирил и 
Методий” е със статут на средищно.

    В него се обучават 300 ученика под 
ръководството на Директор и 

квалифицирани преподаватели, 
които съхраняват завещаните 

традиции и съдействат за 
превръщането на училището в 

“желана територия на ученика и 
учителя”



Директори

Милко
Сиркьов 
директор 

Цветана 
Янева

зам. директор

Джеват
Дунчев

зам. директор



СОУ “Св.св.Кирил и Методий”, 
с.Сатовча

Училището ни е едно модерно, европейско 
и съвременно училище с много добра 

материална база и високо квалифицирани 
учители по всички учебни предмети. 

Разполага с кабинети по всички 
дисциплини, компютърни зали, със 

свободен достъп до Интернет и др. На 
учениците се осигурява спокойна и приятна 

атмосфера за учение, труд и творчество.



КАБИНЕТИТЕ



Интерактивно обучение по 
чужди езици



Патронен празник



Срещи – разговори  



Открит урок  по  Родолюбие с 
г-н Станишев



Среща с министъра на 
образованието



ТАНЦОВИ ГРУПИ



Даровете на Сатовчанския 
край



Спартакиада 



Ученическо самоуправление



Състезания



Знамето на СОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

 Клуб за ООН 
учреден на 

30.06.1999год.

 Клуб “Чужди 
езици” 

учреден на 
21.12.2009г.

 Клуб БМЧК “Дари 
усмивка” учреден 

на 22.11.2010г. 



ДУХОВ ОРКЕСТЪР



ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 

И ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТЪР



ТЕАТЪР НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ



Конкурс с благотворителна цел



Летни езикови лагери





ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Училището е реализирало 46 проекта. 
Тази учебна година към 30.04.2014г., 
училището разработи три проекта по 
програма Еразъм+. 

  

      През месец април 5 ученика се явиха

на регионално състезание Евроскола 

и спечелиха пътуване до Страсбург. 



“ЕВРОСКОЛА"



По програма “Учене през целия живот”, 
подпрограма Коменски, ученици и учители 

имаха възможност да намерят нови приятели, 
да подобрят чуждоезиковите си умения, да 
научат повече за страните партньори и да 

представят нашата страна и регион.



Успели възпитаници на СОУ 
Сатовча

1. Ваня Мавродиева

2. Цанко Караджов

3. Румен Литов

4. Георги Караколев

5. Алеко Джилджов

6. Фатме Демирова

7. Мария Стамболиева

8. Айше Авдикова

9. Найле Мустафа

10. Зейнеп Ходжа

11. Шукрие Ибрахим



СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО 
УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ”

     Училището ни дава  отлична 
общообразователна подготовка и много от 
зрелостниците продължават своето 
образование във висши учебни заведения в 
страната и чужбина. 

    

Качественото обучение на учениците ни, им 
дава възможност да бъдат 

конкурентноспособни на пазара на труда и те 
успешно се реализират.

 



     

     ТОВА Е НАШЕТО УЧИЛИЩЕ,  
КОЕТО ВСЕКИ ДЕН ОТКЛЮЧВА ВРАТИТЕ

КЪМ ПОЗНАНИЕТО,ТВОРЧЕСТВОТО И 
ДУХОВНОСТТА НА ВСЕКИ УЧЕНИК! МЯСТОТО, В 

КЪДЕТО ЛЮБОВТА КЪМ ДЕЦАТА И 
ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ Е 

НЕИЗЧЕРПАЕМИЯ ЗАРЯД, С КОЙТО РАБОТИ 
ПРЕКРАСНИЯТ НИ УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ. 

ИСКРЕНО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВИЕ РОДИТЕЛИ ЩЕ НИ СЕ 
ДОВЕРИТЕ, ЗА ДА МОГАТ ОЩЕ МНОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЕЦА ДА СЕ ДОКОСНАТ ДО ПРЕКРАСНИЯ СВЯТ НА 

ЗНАНИЕТО, КОЕТО НИЕ УЧИТЕЛИТЕ ОТ СОУ 
САТОВЧА ИМ ДАРЯВАМЕ С МНОГО ОБИЧ.



ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНО 
КЪМ УСПЕШНО БЪДЕЩЕ! 


