
70 години - традиции, настояще с бъдеще
Модерно конкурентоспособно училище,  ориентирано към интереса и мотивацията на ученика за развитие, към способността 

му да прилага усвоените компетентности на практика. Хуманно и толерантно училище, осигуряващо равен достъп до 
качествено образование

Летописните                                                  
страници

   разказват...                                                                                                  
 
На десния бряг на реката, в началото 
на Бахча махала, се намирала стара 
двуетажна сграда. До 1906 година в нея се 
помещавало гръцко училище. 
По – късно на неговото място се установява 
началното училище “Патриарх Евтимий”.
В Паметната книга четем:
 “...сегашната училищна сграда е първата 
нова училищна сграда в Асеновград след 
1944 година.” 

Историческите страници на училището  се 
отварят в началото на  1947/1948 учебна 
година, когато е завършена окончателно 
сегашната сграда. Първи директор е 
Владимир Йовков, който заема тази 
длъжност до 1952/53 година.  В първи клас 
са записани 161 ученици в 4 паралелки, 
във втори клас - 90 ученици.                  
През 1960 година основното училище 
се преименува и оттогава с гордост 
носи името на Христо Ботев. 
През тези години се усъвършенстват 
някои добри традиции: тържествено 
откриване на учебната година и приемане 
на първокласниците; редовно честване 
патрона на училището, закупуване на 
 инструменти за фанфарен оркестър.  
През 1969/70 година за директор на 
ОУ “Христо Ботев” е назначен Йордан 
Дамянов.                     Продължава на стр.2                                   

Уважаеми колеги, 
скъпи ученици и 

родители,

      70 - годишнината 
на ОУ „Христо Ботев“ 
е значимо събитие и 
празник на учители, 
ученици и родители, 
на всички, за които 
стремежът към 
знание е състояние и 
потребност на духа.
Това е ден на почит и 
признателност към 
онези ентусиасти, 
поставили началото и  
вградили в темелите 
на 70-годишното 
ни училище 
мечти и надежди.

В динамиката на всекидневието празниците са онзи момент на радост и 
пристан, в който заслужено правим неволна равносметка на постигнатото. 
Особено вълнуващи са те, когато са свързани с училището и нашите ученици, 
които обнадеждаващо се доказват и преоткриват ценностите в живота.
70 години в историята  на една културна и образователна институция са 
много и малко. Малко, защото в безконечния ход на времето са един кратък 
миг, но много, защото са символ на всеотдаен труд, мечти и дръзновение, 
разцъфтяване на таланти сред поколения учители и ученици. А съизмерени 
със светлината, разпръсната в хиляди сърца и благодарността на 
всички, докоснати от нея, тези години са неоценимо  духовно богатство.
Скъпи ученици, призовавам ви да пазите традициите на училището, да 
умножавате успехите му, да почитате всеотдайността на своите преподаватели!
В училище и в живота търсете и откривайте предизвикателства 
– и приятелства, и красота, и мечти. Стремете се да знаете, 
искайте да можете! И бъдете спокойни – до вас са вашите учители!
В днешния ден пожелавам на колегите си да вярват в това, което правят 
всеки ден в името на своите ученици. На родителите – да бъдат верен наш 
партньор, а на всички ни - заедно да гледаме в една посока - посоката на успеха.

Нека помним опита на традициите, да побеждаваме трудностите в настоящето, 
за да имаме шанс в бъдещето! 

Честит празник!
                                                                                                          Лилия Венева
                                                                         Директор на ОУ „Христо Ботев“, Асеновград

Юбилеен брой, април 2018 г.

Вестник “Юбилеен звън” се издава по случай 70 - годишнината от основаването на ОУ “Христо Ботев”, Асеновград



Духът на Ботев всеки ден
ще влива нови сили в мен!

В училището мое родно
аз чувствам се дете свободно.

Във него уча се, играя,
рисувам, пея и мечтая.

Тук аз израствам ден след ден,
от чудни тайни запленен,

нагоре и напред съм устремен,
към знанието пътят е пред мен.

По стъпките на Ботев ще вървя,
със неговите думи и дела.

Родината безкрайно ще обичам,
със гордост българин ще се наричам!

Духът на Ботев всеки ден
ще влива нови сили в мен,

пред трудностите да не се предавам,
мечтите си да отстоявам.

Припев:
Ботев е моето знаме,
Ботев е моят кумир,

с Ботев напред и нагоре
към знание, щастие, мир!

Текст: Бистра Кичукова
Музика: Емилия Величкова

70 години - традиции, настояще с бъдеще

Продължава от стр.1

Години на възход

Забележителните резултати 
от работата в училището 
привличат вниманието на 
много училищни ръководства 
Всички директори на училища 
в бившия Пловдивски окръг 
се задължават да посетят 
ОУ “Христо Ботев” и да се 
запознаят с неговия опит .

През 1976 година 
училището е удостоено 

със званието 
“Републикански 

първенец” и 1000 лева 
награда 

Училище “Христо Ботев” има 
свой дял в спортната слава 
на града. В училището са 
възпитани като спортисти: 
Велик Капсъзов, Трендафил 
Стойчев, Стефан Топуров, 
Димитър Трамбурджиев, 

братята Петър и Павел 
Бойчеви, Христо Плачков 
и други. Димитрина 
Касабова е многокротен 
републикански и световен 
шампион, национален 
треньор по аеробика. 
През 1977 година Виолета 
Стамболийска създава 
състав   за   джаз-балет “Косара” 
Традиция става училището 
ни да излиза на празниците 
с масови гимнастически  
композиции, на които 
хореограф и ръководител 
е Виолета Стамболийска. 
През 1984  година  се  
поставя началото на 
експериментална дейност 
по даване на екологични 
знания на учениците. 
С усилията на учителката 
Ели Петрова и с подкрепата 
на  тогавашния директор 
Йордан Дамянов през 1985 
година към ОУ “Христо 
Ботев” се открива първата 
екологична база в страната. 
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Бивши директори на училището

Владимир Йовков Йордан Дамянов Петър Шиков

Герб на ОУ “Христо Ботев”
Знаме на ОУ “Христо Ботев”

Летописните страници разказват ...

Пред новата сграда на училището Шествие на 24 май

Откриване на учебната година Тържествено отбелязване на празници

Празник на буквите в първи клас Честване патрона на училището Христо Ботев

Фанфарна музика Приветствие към учениците

Химн на ОУ “Христо Ботев”



Училищен живот
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Училището...

“Щастлив е онзи, който се е 
научил да се учи” - Менандър

    Всеки човек пази съкровения спомен 
от първия учебен ден в училище.  Тук 
е намерил добри приятели и грижовни 
учители. Всеки ден е преодолявал  нови 
предизвикателства и  е научавал  нови неща. 
Училището учи на дисциплина, отговорност, 
търпение и най-вече дава знания, които 
ще са нужни в живота. Обучава новите 
поколения и се развива.  Всички ние 
влизаме като малки деца в училище и 
излизаме като големи хора, готови да 
продължим напред и да постигнем своите 
цели в живота. Училището е като втори 
дом за всеки един от нас. Прекарваме 
повечето си време там със съучениците 

си, с учителите в търсене на нещо ново и 
полезно. Може да се каже, че училището 
е почти всичко, което помага на едно дете, 
за да стане човек. То е нашият учител 
към опознаването на истинския живот.

Училището...
     Училището - това са приятелите, които 
помним цял живот. Оттук започва пътеката 
на истинските приятелства, защото 
преживяваме заедно радостите от успехите, 
страха от провала, изграждаме взаимното 
си доверие, изживяваме първите трепети 
на постигнатото, първите разочарования. 
Учителите са хората, които ценим цял 
живот. Те са до нас в най-важните години 
от живота ни. Помагат ни, закрилят ни. 
Посочват ни пътищата на познанието. 
Много от тях стават наши приятели, които ни 
помагат да продължим напред, да открием 
себе си, да израснем като личности. 

Нашето училище днес
Материално-техническата база на училището е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Днес учениците разполагат с два модерни 
компютърни кабинета, с разнообразна аудио-визуална и компютърна техника в класните стаи. Има постоянна интернет връзка и кабелна 
телевизия. 
Физкултурният салон е обновен. Основно е ремонтирана спортната площадка в двора на училището. Обучението се осъществява в две сгради. 
В малката сграда учат учениците от първи и втори клас. Там се намира и  ученическият стол, където  учениците  могат да получат закуски и 
топъл обяд.  
Училището е обезопасено чрез охранителна система  с постоянно видеонаблюдение. Първи в Общината създадохме собствен уебсайт и 
въведохме използването на електронните дневници като елемент на постоянната ни връзка с родителите.
През учебната 2016/17 година се въведе униформа за учениците.

Училищният ни живот е вълнуващ, интересен и пъстър. Творческите изяви на децата носят радост на самите тях, 
на техните родители и преподаватели.
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Кръстословицата се попълва хоризонтално. По оцветения 
вертикал се получава името на нашия патрон.

1. Вещества, консумирани от живите организми.
2. Безгръбначно животно, което живее във водата.
3. Многогодишно тревисто растение, което цъфти напролет.
4. При кой цар е „Златният век” на българската книжнина?
5. Основна част от цвета на растението.
6. Най-голямата граблива птица у нас.
7. Коя страна е на четвърто място по площ на Балканския 
полуостров?
8. Сетивен орган.
9. Главният бог на българите.
10. Жителите на Древна Гърция.
11. Планина в България.
Съставила кръстословицата - Мария Хаджиева, IV б клас

Награди за качество на образованието

Вървим по стъпките на нашите традиции...

Мажоретен състав
Мажоретният състав при ОУ “Христо Ботев” е създаден 
през учебната 1982/83 г. от Виолета Стамболийска. Той е 
бил първият по рода си в града. Днес в състава му танцуват 
32 момичета от I  до VII клас. Ръководител е Христина 
Филипова.

Фанфарен оркестър
Фанфарният оркестър е създаден през 1965 г. при директора Никола 
Стойчев. Инструментите са закупени от Германия. От 1990 г. 
ръководител е Емилия Величкова, която го ръководи и до днес. Г-жа 
Величкова успява да съхрани традициите на училищния оркестър, 
като вдъхва на учениците си любов към музиката за цял живот. Ето 
защо днес децата на бившите оркестранти също свирят в него.

Мажоретният състав с ръководител Христина Филипова Знаменосците Фанфарният оркестър с ръководител Емилия Величкова

Баба Марта е дошла! Отбелязване на Великден Тържествено посрещане на първокласниците от 
директора  г-жа  Лилия Венева
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    Ученици от осем европейски държави 
гостуват в Асеновград, след като ОУ 
„Христо Ботев”  печели финансиране по 
европейски проект по програма „Коменски” 
и в продължение на две години работи 
съвместно с осем страни от Европа.
„Да се свържем чрез нашите различия” 
е названието на проекта, разработен от 
Емилия Гаджурова, главен учител в ОУ 
„Христо Ботев”. В този проект ученици от 
Дания, Франция, Унгария, Португалия, 
Швеция, Австрия, Латвия, Полша и България  
се свързват чрез  различията си. По време на 
мобилностите те  се потопяват и  изживяват 
различните култури и начин на живот.
Да се изживее културата на другите 
народи и да се задълбочат знанията за 
своята собствена култура чрез проучване 
и различни дейности, е в основата на 
проекта. Проучват се  различни аспекти 
от културата на всяка страна-партньор 
в проекта: празници, занаяти, храна, 
музика, танци, архитектура, история и 
изкуство. Преди всяка мобилност ученици и 
учители научават думи и изрази на родния 
език на страната домакин и извършват 
дейности, свързани с темата: събират 
информация за културното наследство 
и начина на живот в страната партньор 
и в своята собствена, издават брошури, 
правят презентации, колажи, постери, 
рисунки, видеоклипове, драматизации,  
учат танци и песни на партньорите.

    
    Проектът има за цел да развие у децата 
основни умения и компетентности за живот, 
необходими за тяхното личностно развитие 
като активни граждани на обединена 
Европа. Те ще станат по-толерантни, по-
отворени към света, проектът стимулира 
комуникативните им умения и  ги учи 
да живеят в многонационална Европа.
От началото на проекта в 2012 г. са 
осъществени две мобилности: през 
октомври в Копенхаген, Дания, и 
през декември в Париж, Франция. 
Домакин на третата  мобилност е ОУ 
„Христо Ботев” през 2013 година.  Темата 
е „Природа и фолклор”. Гостите се потапят 
в  българските традиции, свързани с 1 
март и кукерския празник в Широка лъка.
Децата от партньорството имат час по 
български език, в който  се запознават с 
кирилицата и се учат да пишат имената си 
на български език; да правят мартенички, в 
часа по музика разучават българска народна 
песен, а в часа по танци играят хоро. 
Домакините и гостите  пеят свои народни 
песни и показват свои народни танци. 
Страната домакин на следващата мобилност 
е Унгария, където възможност да се докоснат 
до унгарската култура и начин на живот  
имат петима ученици от ОУ” Христо Ботев”. 

Автор - asenovgradnews.com

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Проект „Коменски” 
 „Да се свържем чрез нашите различия” 
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По случай 70-годишния юбилей на ОУ 
“Христо Ботев” - Асеновград, учителите 
на ГЦОУД I а, в клас - Нели Гунчева и 
на III а клас - Росица Петрова, и техните 
ученици, изработиха книга, посветена 
на патрона на училището. С много 
труд, старание и уважение към Ботев, 
децата събираха информация, твориха, 
писаха и опознаха живота и делото на 
великия българин. С всички свои усилия 
показаха, че са горди последователи на 
Ботев!

 
                 Книжки за Христо Ботев

Учениците от Група за дейност по интереси 
към проект “Твоят час”, с ръководител Бистра 
Кичукова и учениците от III а клас към ГЦОУД, 
с ръководител Милена Карасавова, проучиха 
интересни факти от живота и делото на Христо 

Ботев и изработиха книжки.

ПОСВЕТЕНО НА ЮБИЛЕЯ 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ПОРТРЕТ НА ХРИСТО БОТЕВ”

Екатерина Димчева
VII б клас

Дора Милкотева
VI в клас

Есин Мюмюн
VII б клас

Елена Пелтекова
VI б клас

София Сотирова
VI б клас

Елена Янкова
 VII в клас

 Първа награда             
 прогимназиален етап

Величка Донева
VII а клас

Втора награда
прогимназиален етап

Ивана Петкова
VI в клас

Трета награда
прогимназиален етап

Стелла Николова 
III а клас

Първа награда
начален етап

Мария Хаджиева 
IV б клас 

Втора награда
начален етап
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КОНКУРС “ЖИВЕЕМ В СТРАНАТА НА БОТЕВ”

  Първа награда за есе  - прогимназиален етап            Живеем в земята на Ботев
     Есе

     Живеем в земята на Ботев. Понякога я наричаме робска, а друг път ни се струва най-красивата на света. Жалко е,че за век и половина 
едва ли сме я променили много.
Земята на Ботев! Защо я наричаме така?
Защото  той е човекът, отказал се да приеме гибелта на един народ.
Отказал да повярва,че саможертвата е безсмислена.За Ботев България ще надделее съдбата си. И това се случва. Ботев го няма, но ни 
оставя най-ценното, което има - нашата земя. Днес тя не е робска, а е свободна, но с други хора. Понякога не харесвам това, което виждам.
Иска ми се да успея да стоя под дъжда, надявайки се да скрие сълзите ми. А Ботев, с колко ли сълзи е напоил нашата земя?
Все си мисля колко ни е нужен един Ботев днес.  Да ни накара сами да се изправим срещу себе си с думите:
    Кажи ми, кажи, бедни народе,
    кой те в таз робска люлка  люлее? 
Странно е, че все още можем да плачем, повтаряйки си:
    О,зная, зная, че плачеш, майко,
    затуй, че ти си черна робиня,
    затуй,че твоят свещен глас, майко,
    е глас без помощ, глас в пустиня.
Дори да нямаме думи, с които да говорим, дори  да нямаме сълзи, с които да плачем, пак стоим срещу слънцето и вярваме, че то няма да ни 
ослепи.
По-важното е, че имаме нещо, което никой не може да ни отнеме и което никога няма да умре - нашите мечти, нашия свят и нашата борба.
Наистина живеем в земята на Ботев, тази, най-хубавата.”Там, дето пее гората,  за чийто глас ни копней душата”. Тази,която виждаме 
вечер в сънищата си, където и да скитаме „немили, клети, недраги“.Тази, която не търсим, защото тя е в сърцата ни за вечни времена. 
И може да е “мъртва, коварна, робска“, но си е нашата България. Родила един истински човек, един истински българин - Христо Ботев.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       Никол Хаджиева,  VII в клас

Втора награда за есе - прогимназиален етап                        Живеем в земята на Ботев
                                                                                                         (опит за)  есе
     Ако трябва по друг начин да кажем думата „свобода“, бихме казали „Ботев“. Няма по-светла личност от него в нашата история,           
по-разтърсващ  пример за саможертва в името на свободата. 
Ботев живее по време на робство, мечтае за свобода, равенство и братство. Дава живота си за тази кауза. Неговата земя се превръща в 
арена на ожесточени борби, на епични битки и оцелява през вековете. Това е България - от времето на Ботев, та чак до днес. Това е моята 
родина. Аз съм един от наследниците на славното минало и трябва да пазя завета на Поета. Като него силно да обичам родината си и да 
мразя всякакви ограничения на свободата. Да познавам корените си, да пазя ценностите.
Ако Ботев беше тук, около нас, би се разочаровал от днешната действителност. Най-вероятно би се запитал защо се е борил и защо 
е пожертвал живота си. Няма го братството, равенството е мираж, а свободата е абстрактно понятие. Хората са устремени към 
материалното благополучие и са готови да го постигнат на всяка цена. Патриотизмът ни се проявява само на трети март, когато развяваме 
българските знамена и тръгваме да покоряваме Шипка. Тогава само си спомняме за Ботев и Левски, за хилядите борци, загинали за 
свободата. Гордост напира в гърдите ни, че сме техни наследници. Но еуфорията е за кратко. Тя свършва още на следващия ден. И пак 
забравяме кои сме и откъде идваме.
А ние сме наследници на славно минало, крачим по земята, по която са стъпвали Ботев и Левски. Имаме нужда  техният пример да ни 
увлече със своята непримиримост към злото. Да ни зарази със своя висок морал, да повдигне националното ни самочувствие.
Имаме нужда от Ботев, за да я има България – днес, утре, завинаги.
                                                                                                                                                                           Райна Башкехайова, VІІ в  клас   

Първа награда за стихотворение- 
начален етап
            НА БОТЕВ
Свободна съм днес да живея
след дело велико, безсмъртно.
Нетленен е подвигът Ботев
за слава и почест, и гордост!
На Отечеството мило, едничко
живота си той посвети.
Безпощадно ще браним ний 
паметта на героя епична!
Днес ний сме Ботевата чета
и нашите дела ще бъдат
като клетва героична!
Жив е той, жив е – 
тупкат сърца ни!
И в паметта наша
навеки той ще остане! 
Анна Даскалова, ІІІ а клас 

Втора награда за стихотворение - 
начален етап
     
       ПРАЗНИК СВЕТЪЛ ИДЕ
Празник чакаме щастливи, 
Празник на училището ни любимо!
Името на Ботев е патрон, 
А пък той за нас е еталон.
Как българският род се защитава
и българското име как се отстоява.

Христо Ботев е герой!
Загина за народа свой!
Стихотворенията му прекрасни са, 
за малки и големи толкоз ясни са!

Янко Босков, ІІІ а клас  

Ако бях на мястото на 
учителите…

(ученическо творчество)

       Ако бях на мястото на 
учителите, щях да съм много 
щастлива, защото учителите 
са тези, които ни учат на 
всичко.Те са хората, на които 
дължим това, че можем да 
четем и пишем.Те са нашето 
второ семейство. За тях е 
удоволствие да виждат как 
толкова много трепкащи 
очички ги гледат с интерес и 
внимателно слушат. На тях 
ние дължим всичко, което 
знаем. Те са тези, които от 
малки дечица, незнаещи 
още нищо за този прекрасен 
свят, незнаещи думи като :ма
тематика,история,географи
я,ни превръщат в хора, по-
мъдри, по-знаещи от преди.
       Нека се върнем към това 
какво щях да направя, ако  
бях на мястото на учителите.
Аз щях да съм горда с това, 

защото щях да гледам как 
едни дечица, мислещи за 
игри и забавления, ще се 
превърнат в невероятни и  
добри   хора. Но ако гледаме 
в реалността, не всички 
ученици са перфектни. Някои 
не обръщат достатъчно 
внимание на уроците, а 
изпитват затруднения. Ако 
аз бях учителка, щях да 
помагам на тези, които не 
могат да се справят сами.
Щях да обяснявам подробно 
и разбираемо. За мен ще 
бъде истинско и много 
вълнуващо приключение.
      Според мен учителите 
заслужават  повече.
Учениците трябва, преди 
да нарушат дисциплината, 
като започнат да говорят и 
и да ходят из класната стая, 
те трябва да се поставят на 
мястото на учителя. Ето защо 
трябва да бъдем благодарни 
на учителите за всичко,което 
са направили за нас. 

Даниела Динкова, VI в кл.      Селви Коджабекирова, VI в клас                                 Синем Мюмюн,VIв
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КОЛЕКТИВЪТ НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ, АСЕНОВГРАД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА

                 ЮБИЛЕЙНО
Училище прекрасно  с име на поет, 
училище любимо  с име на борец!
Ти си дарило знание и светлина 
на много поколения деца.

Едно дете сред тях бях аз
в теб учих се свободно и растях, 
за бъдещето смело тук мечтах ,
живота  си  в теб  изживях!

Когато  твойто име изрека
чувам Ботевия призив за борба,
заветите му бликат в мисълта, 
и ми напомнят да живея с вдигната глава,

защото Ботев тъй ни завеща:
да любим род, родина, свобода, 
да мразим силно ний врага 
и да не свеждаме пред никого глава.

Ти обич моя безпределна,
нестихваща и неизмерна!
Издигай се и просперирай, и блести
В града Асенев в ярки светлини!

Днес ти празнуваш своя юбилей. 
70 години Ботев в теб живей!
70 години възпитаваш своите деца
на гордост, чест  и  доброта.

Достойни хора да растат
и с устрем да вървят по своя път,
да следват и най-смелите  мечти
за бъдни по-щастливи дни.

Където и да идат по света 
да не посрамват на героя паметта,
а да разнасят славата и гордостта
на родната ни, българска земя! 

Честит да бъде твоят юбилей,
мой втори дом прекрасен и любим!
И нека името ти все така светлей!
И нека дружно все напред вървим!

С  устрема на твойте ученици, в унисон
с вярата на Ботев – твоят горд патрон,
остани  за поколенията бъдни еталон!
Поклон пред теб, училище! Дълбок 
поклон!
Автор Бистра Кичукова

Служители в ОУ “Христо Ботев”
Лилия Йорданова Венева - Директор 
Мария Рангелова   Кръстева - ЗДУД
Сийка Николова Янева - ЗДАСД
Виолета Спасова Хариткова - Старши учител
Магдалена Славейкова  Мильошина - Старши учител
Николета Атанасова  Димитрова - Старши учител
Катина Тянкова Ангелова  - Учител 
Валентина Георгиева  Шикова - Старши учител
Емилия Иванова Йорданова -Учител
Весела Т.Кузмова-Божкова -Учител
Таня Стефанова Грозева-Басамакова - Старши учител
Юлияна Янкова  Караиванова - Старши учител
Христо Николов Венев - Старши учител
Ангел Христев Димитров - Старши учител
Йордан Атанасов Петков - Старши учител
Христина Николова Филипова - Старши учител 
Марияна Атанасова  Иванова - Старши учител
Соня Николова Костадинова  - Учител чужд  език, I - IV клас
Татяна Стефанова Шопова - Старши учител, I - IV клас
Емилия Иванова Велева - Старши учител, I - IV клас
Елена Георгиева Даракчиева  - Старши учител,I - IV кл.
Росица Енчева  Петрова - Учител, I - IV клас
Марияна Костадинова Латева - Старши учител,I - IV кл.
Анна Христева  Бояджиева - Старши учител, I - IV клас
Климентина Георгиева Христева - Старши учител, I - IV клас
Мария Иванова  Желязкова - Старши учител, I - IV клас
Николинка Георгиева  Райкова - Старши учител, I - IV клас
Весела Янкова Станчева - Старши учител, I - IV клас
Бистра Тод.Кичукова-Христозова - Старши учител, I - IV клас
Антоанета Петрова  Пепелишева - Главен учител,I - IV кл.
Даниела Костадинова Чехларова - Старши учител, I - IV клас
Емилия Георгиева  Величкова - Старши учител
Жаклин Борисова  Знаменова - Старши учител
Йорданка Миткова  Червенлиева - Логопед
Поля Петкова Димчева  – Старши  учител, Подг. група
Ерол Ерджан Халил - Учител, ГЦОУД
Йорданка Димитрова   Петкова - Старши  учител, ГЦОУД

Нели Василева  Гунчева - Старши  учител, ГЦОУД
Любомира Христева Златева  - Учител, ГЦОУД
Милена Александрова  Карасавова - Старши  учител, ГЦОУД
Ани Насип Дедеян - Учител, ГЦОУД
Маринела Костадинова Андреева - Учител, ГЦОУД
Валентина Руменова Георгиева - Учител, ГЦОУД
Елза Атанасова  Каварджиева  - Старши  учител, ГЦОУД
Дафинка Георгиева  Костова - Старши  учител, ГЦОУД


