
 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Качествено образование, 

сигурност в бъдещето! 

Пето СУ „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград е 

сред  178-те училища в страната, класирани по 

Националната програма „Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в училищния живот“. 

Програмата предоставя възможност за привличане 

на родителите като активни участници в училищния 

живот на децата им, за да се изгради по-стабилна 

връзка между родител-учител-училище в посока на 

доверие, уважение и толерантност между трите 

страни.

 

V СУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо 

Чернопеев“, № 16 

e-mail: petosou@abv.bg 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

 

 

Тема на броя: Учители и родители 

 

ПЕТО СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД СЕ 
КЛАСИРА В НП „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“ 

 

“Качеството на родителите 

не се измерва по правилата, 

които те дават на децата си, 

а от естеството на 

реакцията им, когато тези 

правила са нарушени. “ 

 

Йеспер Юл 

mailto:petosou@abv.bg


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пето СОУ „Г. Измирлиев“ се класира за финансиране по 
Националната програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Библиотеките като 
образователна среда“ 

 

Министерството на 
образованието и науката 
обяви списък на 
училищата, одобрени за 
финансиране по модула 
„Библиотеките като 
образователна среда“ от 
националната програма 
„Осигуряване на 
съвременна образователна 
среда“ и Пето СУ спечели 
и този проект. Проектът е 
за създаване на 
библиотечен фонд или 
обогатяване със 

Модул „Библиотеките 

като образователна 

среда“ 

съвременна литература на 
вече съществуващ и да 
организират различни 
инициативи, свързани с 
четенето, повишаване на 
грамотността и формиране 
на умения за учене през 
целия живот съвместно с 
други училища и/или 
обществени библиотеки. 

И този проект е 
разработен от г-жа Катюша 
Чимева и Блага Гълъбова – 
главен счетоводител на 
Пето СУ „Г. Измирлиев“.  



 

 

Проекти по ИТ за национаното състезание „ИТ Знайко“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симона Минкова от 2. Б клас  
спечели награда за 

техническа сложност 

 

Симона Милекова  спечели 
награда за оригинална идея 

 

Дарко Тренчев от 1. Б клас  
спечели трето място 



 

На финалите на Националното състезание ИТ 

Знайко, което тази година се проведе онлайн, наши 

ученици спечелиха за поредна година награди и 

отличия. 

Целта на надпреварата е да предостави 

възмоност на учениците от 1. до 8. клас да 

демонстрират знанията си за работа с 

информациионни технологии, като ги приложат при 

решаване на поставени тематични задачи.  

        Екипът седмокласнички Ана-Мария Атанасова и 

Емили Велчева спечелиха първото място при 

екипите от страната.  

Ето и други постижения на знайковците от Пето 

СУ „Георги Измирлиев“: 

 

Симона Миленкова от 1. клас – 

оригинална идея 

 

Дарко Тренчев от 1. клас – 

трето място 

 

Симона Минкова от 2. клас – 

техническа сложност 

 

Никола Мраценков от 4. клас – 

оригинална идея 

 

 


