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Близо 700 ученика са завършили училището през тези години

Първо частно основно 
училище на 25 години

Основано в бурните времена на последното десетиле-
тие от миналия век, първото частно училище в Бургас 
и едно от първите в страната – ПЧОУ отдавна има за-
пазено място в образователната система и изключите-
лен авторитет сред родителската общност. 

За да търсят нови хоризонти, като пораснали птиче-
та, всяка година от семейството на ПЧОУ отлитат 
децата-седмокласници. Тяхното място се заема от еже-
годния приток на нови ученици – естествен кръговрат 

като всичко в живота.
Завършилите училището през тези години близо 700 

ученици, са продължили образованието си в най-желани-
те училища в Бургас, София и колежи в чужбина. Голя-
мата част от тях вече са реализирали се бизнесмени, 
мениджъри, икономисти, лекари, архитекти, инженери 
и пр. Красноречив факт е този, че в ПЧОУ се записват 
малчуганите, чиито по-големи братя и сестри са завър-
шили тук. Училището има и „второ поколение“  ученици 

в лицето на децата на порасналите вече бивши възпи-
таници. А изкласилите училището деца, години наред се 
връщат в „дома си“ за да си спомнят атмосферата. 

В предната статия Ви разказахме за успехите на 
ПЧОУ – едно от училищата в  топ 10 в България, за ре-
ализацията и тържеството на седмокласниците от ви-
пуск 2017. Днес ще акцентираме на фрагменти от учи-
лищния живот и успехите на децата в областта на из-
куствата и спорта.

ПЧОУ успя да съхрани и продължава да прилага дока-
заните с времето добри педагогически практики за по-
добро образование и възпитание на децата днес. То ус-
пява с отношението към работата и децата, с професи-
онализма, реда, екипността, взискателността, педаго-
гическия такт и подкрепа. Така в годините ПЧОУ съз-

даде марка и нови възможности за образование на деца-
та от Бургас и региона. 

С визията да помогне образованието да заеме истин-
ското си място в обществото – там където трябва да 
бъде – на върха, ПЧОУ предлага едно по-добро образова-
ние и отговорност лишена от анонимност.

Със своите  ценности – уважение и справедливост, то-
лерантност и ред, професионализъм и подкрепа ПЧОУ 
следва вярната посока в работата и във взаимоотно-
шенията с децата и родителите и крачи уверено по ве-
рния път към бъдещето за реализиране на идеите за 
гражданско общество в България.

Тържеството  на Първия учебен ден

Малик Шарафутдинов е шампион на държавното първен-
ство по тенис

Александра Генчева, Димитрея Русева и Рада Димитрова 
са отличените ученици за 2017-2018 учебна година

Александра Генчева от 6 клас се завърна с два златни 
и един сребърен медали от националното първенство по 
спортни танци и международния турнир по спортни тан-
ци Junior-I

Елизабет Тодорова - с 5 награди, 4 от които първи места 
от международно състезание по спортни танци

Антонина Генчева и Рада Димитрова спечелиха 2 втори 
места на конкурс за рисунка “Аз, моят град и морето”

Деня на народните Будители – екскурзия с посещение на: 
паметника на Паисий Хилендарски, църквата Света трои-
ца, Духовно-историческия център „Св. Паисий Хилендарски”, 
Къща музей „Неофит Рилски“ и Веляновата къща в гр. Бан-
ско,  парка на мечките и Вапски езера в Рила, църквата “Св.
Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в с. Добърско, хижа 
и връх Безбог в Пирин

Училище сред природата – Юндола. Тържества за 1 март, 
3 март и 8 март. Празници на 3ма рожденници, вечер на та-
лантите и конкурс за рисунка.  Посещение на м. Пашови ска-
ли, Старина и Куртово, НСБ, язовир „Белмекен“ и връх Ор-
тачал II

Рождество Христово и Нова година

Рая Порточанова се завърна с две купи от Републиканския 
шампионат по конен спорт

Тодор Чолаков и Диляна Янкова  взеха 
първа и трета награди от националния 
конкурс за рисунка на тема  „В началото 
бе словото...”
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