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КАТО „ВТОРО“ НЯМА ВТОРО! 

ЗАЩО? 

ЗАЩОТО…  

Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград,  е едно от първите училища в града с 

история и традиции.  

 

ЗАЩОТО…   

В училището ни се обучават 530 ученици в 22 паралелки, които го изпълват до краен предел от 

ранна утрин до късна вечер. Учениците от начален етап са обгрижвани  в  9 групи за целодневна 

организация на учебната дейност. 

 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                          

Днес за обучението и възпитанието на учениците се грижат 46 учители, 32 от които със защитена 

професионална квалификационна степен  (V- І ПКС ) и с богат професионален опит. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                           

Сме сред първите  в града по резултати от НВО в начален етап в последните три години. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                             

Класирането от НВО, 1.-4. клас  в област Благоевград  е също толкова красноречиво: през 2017 г. 

по общ среден бал за училище – на трето място, по среден успех по математика – на второ място, 

по БЕЛ – на трето място, а по среден бал за училище през 2018 година – на девето място от 94 

училища в областта. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                           

Сме в топ 10 по среден бал от НВО по български език и литература в прогимназиален етап  сред 

училищата от областта. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                              

За областен кръг на олимпиадата по математика през 2018/2019 уч. г. са класирани 4 ученици от 

IV клас. На олимпиадата  по български език и литература са класирани 3 ученици от V клас и 

11 от VI клас, на олимпиадата по история и цивилизации – 9 от V клас, 3 от VI клас и 8 от VII 

клас.  

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                            

На олимпиадата по история и цивилизации традиционно наши седмокласници се класират за 

национален кръг, с резултатите от който част от тях Националната гимназия за древни езици и 

култури „Св. Кл. Охридски“  – София,  приема без полагане на изпит.  
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ЗАЩОТО…                                                                                                                                                             

На интердисциплинарното  състезание „Знам и мога“ през 2018/2019 учебна година за областен 

кръг са класирани 7 ученици от IV клас, на музикалното състезание „Ключът на музиката“ – 4 

от IV клас и 2 от VI клас, от които за национален кръг – трима.  

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                         

Всяка година в училището се провеждат любимите на нашите млади математици състезания 

„Математика без граници“, „Европейско кенгуру“, национален математически турнир 

„Иван Салабашев“, МТ „Черноризец Храбър“. През 2018/2019 уч. г. в международното 

математическо състезание „Математика без граници“ са завоювани 1 златен, 6 сребърни и 15 

бронзови медала. През 2017/2018 уч. г. – 4 златни, 12 сребърни и 12 бронзови медала, а на 

финален кръг – 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови. През последните две учебни години на 

национален математически турнир „Иван Салабашев“ – 1 златен и 1 сребърен медал.  

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                          

Наш четвъртокласник през 2017/2018 уч. г. е удостоен с грамоти от Съюза на математиците в 

България, от РУО – Благоевград, от Община Благоевград, има специална награда 

„Математически звезди“ и сертификат за високи постижения, издаден от БАН. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                            

На състезанията на СБНУ за начален етап  „Аз и буквите“, „Аз и числата“, „Аз, природата и 

светът“, „Аз общувам с Европа“ и „Аз рисувам“ учениците на Второ основно училище участват с 

голямо желание и традиционно постигат високи резултати. През миналата учебна година 77 се 

класираха за националния кръг. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                            

Във връзка с изпълнение  на Националната стратегия за насърчаване  и повишаване на 

грамотността и с отбелязване на Националната седмица на четенето във Второ основно училище 

„Димитър Благоев“ – Благоевград, се провеждат следните мероприятия: 

 конкурс по български език и литература за правопис и краснопис на учениците от 1. – 4. клас; 

 състезания „Най-добър...“ в три категории: 

Най-добър ЧЕТЕЦ сред петокласниците  

Най-добър РАЗКАЗВАЧ сред шестокласниците  

Най-добър по ПРАВОПИС сред седмокласниците 

 „ДЕН НА КНИГАТА“ – подаряване на книги 
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 МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО – публични личности и родители на ученици  четат любими 

приказки и разкази 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                   

Ежегодно в училището се провежда  състезание по правопис на английски език „Spelling bee“, 

на което учениците показват завидно ниво на езиковите знания. През миналата учебна година 1 

ученик се класира на националното състезание, а през настоящата двама се класират за 

регионалния кръг. Двама ученици са класирани и за националното състезание по творческо 

писане „ Creative writing“. 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                        

Всяка година учениците ни участват в общински, областни и национални конкурси и състезания, 

на които традиционно заемат призови места: 

 Първо място в конкурса за рецитация "С България в сърцето", посветен на Трети март и 

организиран от Регионалния исторически музей – Благоевград, 2019 г. 

 Първо място в конкурса „Героите не се забравят – 11-та Македонска дивизия и 115 г. от 

подвига на Радон Тодев и неговата чета“, организиран от фондация „Българска памет“, 

Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград, община Благоевград и община Банско, 

категория мултимедийна презентация, 2018 г. 

 Първо място в националния конкурс „За хляба наш“, категория компютърна рисунка 5. – 8. 

клас, 2018 г. 

 Първо място в националния конкурс „Бог е любов“, организиран МОН, категория рисунка, 

2018 г.  

 Първо място в общинския конкурс „Библиотеката вчера, днес и утре“, организиран от 

Регионална библиотека „Д. Талев“ – Благоевград, категория разказ, 2018 г. 

 Първо място в общинското състезание на Младежки противопожарни отряди „Млад 

огнеборец“, организирано от Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, 2018 г. 

 Първо място в националния конкурс на ОбСНВ „Човекът – свободен и независим“, категория 

рисунка, 2018 г., 2017 г., 2016 г. 

 УЧИЛИЩЕ НА ГОДИНАТА за  2016 г. – Второ основно училище „Димитър Благоев“  

ЗАЩОТО…  
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Последните три години Второ основно училище „Димитър Благоев“ работи по проектите:                                                                                                                                                    

 Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ 

 Национална програма „Училището – територия на учениците” 

 Нашето училище - приятно и уютно, модул „Подкрепа на целодневното обучение на 

учениците от начален етап”; 

 Тържествено отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители; 

 Отбелязване на 21 ноември - Ден на християнското семейство и младеж, модул 

Ритуализация. 

 Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик”, по модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” 

 Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” 

 Проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” 

 Национална програма „ИКТ в училище“ 

 Проект „Чрез активна и разнообразна спортна и състезателна дейност в училище, към 

изграждане на трайни навици за активен и здравословен начин на живот“ 

 Мярка  „Без свободен час" 

 „Твоят час“ 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                            

Зад тези успехи стоят много групи за разширена и за допълнителна подготовка, както и за 

занимания по интереси в следните културно-образователни области и тематични направления: 

 Български език и литература 

 Английски език 

 Математика 

 Информационни технологии 
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 Дигитална креативност 

 История и цивилизация 

 Природни науки 

 Екологично образование и здравословен начин на живот 

 Технологии 

 Изкуства и култура 

 Гражданско образование 

 Керамика 

 Народни танци 

ЗАЩОТО…                                                                                                                                               

Постигаме успехи не само в учебната дейност.  Животът ни в училище никак не е скучен 

благодарение на разнообразните извънкласни занимания, много от които са станали 

традиционни, включително и такива, инициирани от самите ученици и техните родители: 

 Тържества за посрещане на първокласниците  

 Традиционно участие на първокласници в инициативата „Да засадим кедър“  

 Отбелязване на 21 ноември – Ден на християнското семейство и на християнската младеж 

 Коледни тържества и работилници за пресъздаване на християнските традиции и ритуали  

 Провеждане на „Ден на розовата фланелка – как да се справим с агресията” 

 Участие в Работилницата  на Баба Марта, организирана от Община Благоевград 

 Празник на буквите  

 Тържествено отбелязвване на 24 май и награждаване на учениците, постигнали  високи успехи 

в областта на науката, изкуството и спорта и допринесли за утвърждаване на доброто име на 

училището 

 Участие в организацията и провеждането на кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ 

- инициатива на Института по български език към БАН, съвместно с Община Благоевград 
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 Участие в интерактивни дискусии с представители на ОбСНВ, Противопожарната служба, 

Православния център, РДВР за превенция на престъпността, свързана с деца  

 Посещение на  театрални постановки, кинопрожекции и образователни концерти на Камерна 

опера  

 Участие в благотворителни кампании на Православния център, на БЧК, на ОбСНВ и други, 

инициирани от гражданската общественост на Благоевград 

 Литературни четения, детски утра и приключения в Регионална библиотека – Благоевград 

 Зелени училища и екскурзии  

 Целогодишно експониране на тематични изложби 

 Тържества за завършване на учебната година  

ЗАЩОТО…                                                                                                                                                     

Нашите ученици красят сцените на всички школи на Народно читалище „Никола Вапцаров-1866“  

и на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на  Благоевград.  

 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ „ВТОРО“ УЧАТ И СЕ ЗАБАВЛЯВАТ 

И ЗАТОВА КАТО „ВТОРО“ НЯМА ВТОРО! 
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