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Компютърна обработка и страниране:

  инж. Дарина Атанасова

 

Книгата “Моето училище” е предоставена за 

дигитализация от:
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ДОБРЕ ДОШЛИ

В УЧИЛИЩЕ «ФРЕДЕРИК ЖОЛИО — КЮРИ»

Тази учебна година за вас има особено голямо 

значение — днес вие постъпвате в училище, което 

сами и с желание сте избрали.

Четвърто единно средно политехническо 

училище е създадено през 1958 година като гимназия 

с преподаване на френски език. То носи името на 

достойния син на Франция, световноизвестния 

велик учен и борец за мир Фредерик Жолио-Кюри. 

През 1972 година се откриват две паралелки с 

преподаване на руски, а от учебната 1981/1982 година 

тук продължават обучението си ученици завършиш 

осми клас на Основното училище с изучаване на 

руски език в гр. Варна.

Спецификата на училището сега се определя от 

интензивното изучаване на френски и руски език. 

За него е в сила единния учебен план на ЕСПУ.

Израз на високо признание за училището е 

обявяването му през 1976 г. по решение на ЦК на 

БКП и МНП за едно от четирите училища в страната 

асоциирани към ЮНЕСКО — осъществяващи 

образованието в дух на международно 

разбирателство и мир.

Всяка година на 19 март чествуваме патронния 

празник на училището. Тази дата помнят и обичат 

всички наши бивши възпитаници. Празникът ги 

събира и ги връща отново в ученическите години.
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През миналата учебна година се навършиха 25 

години от създаването на училището. За големите 

успехи в учебната и възпитателна работа, за 

цялостната му дейност, за утвърденото му име сред 

нашата общественост, на тържественото събрание 

на 19 март 1983 година училището получи най-

високото си отличие — орден «Кирил и Методи» I 

степен. Празничният концерт изрази по незабравим 

начин обичта и благодарността към училището на 

всички присъствуващи в залата.

Всяка година, в навечерието на училищния 

празник се издава списание «Устрем», което много 

ученици изявяват своите първи сполучливи опити 

в литературното творчество.

Добре организираната извънкласна дейност 

помага за многостранното развитие на учениците 

и прави училищния живот интересен през цялата 

година.

Като ви посрещаме с «ДОБРЕ ДОШЛИ» ние 

вярваме, че ще работите системно и упорито за 

овладяване на знанията, че ще обикнете още повече 

избрания от вас френски или руски език, че тук ще 

срещнете искрени и верни приятели. Вярваме, че 

ще израснете честни и трудолюбиви граждани.

НА ДОБЪР ЧАС!
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АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

И УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

Административното ръководство се състои от 

директор и двама зам-директори:

директор — Станка Трънкова

зам. директори —Иван Иванов;

     Маринка Божинова.

Директорът отговаря за цялата учебно-

възпитателна дейност в училището. Той разрешава 

всички молби, които са отправени към училището.

В случаите, когато е необходимо, родителите 

могат да се срещнат с директора, като най-добре е 

това да става след предварителна уговорка.

Зам. директорите заедно с директора 

организират провеждането на всяка дейност в 

училище. При отсъствие те го заместват с всички 

негови права и задължения.

Учителският колектив се състои от 

преподаватели и възпитатели. Всички те работят 

за трайно и задълбочено овладяване на учебния 

материал, за изграждане на марксистко-ленински 

мироглед у учениците.

Независимо от предмета, който преподава, 

всеки учител може да бъде назначен за класен 

ръководител.
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Класният ръководител следи за изпълнението 

на задълженията на учениците определени от 

училищния правилник, провежда решенията на 

учителския съвет и нарежданията на директора, 

отнасящи се до поверения му клас.

Във всички случаи, когато имат да поставят 

някакъв въпрос свързан с учебно-възпитателната 

работа, учениците или техните родители трябва да 

се обръщат най-напред към класния ръководител.

Възпитателите са учители, които са в помощ на 

учениците настанени в общежитието на училището. 

Те следят за успеха и поведението им, грижат се 

за здравословното им състояние. В подготвителен 

клас самоподготовката на учениците се провежда 

организирано, под ръководството на възпитател, 

който работи индивидуално и диференцирано с 

всеки ученик за доброто усвояване на френски 

език.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищното настоятелство обсъжда и решава 

основни въпроси на развитието и перспективата на 

училището и на неговата материално-техническа 

база. В работата му се включват различни 

представители на обществения живот. Председател 

на настоятелството към училището е к.п.н. Г. 

Петърчев.
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ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Извънкласната дейност в училището е 

организирана в следните клубове:

ЮНЕСКО — пропагандира целите и идеите на 

организацията, за мир и разбирателство между 

народите.

БСД — има за цел задълбочаването на връзките 

между съветските и нашите ученици.

ЕСТЕТИКА — включва секциите:

• литература

• театър

• изобразително изкуство

• киноизкуство

• хореография

ТНТМ — съдържа следните кръжоци: математика, 

физика, химия, биология, фотодело, полиграфия, 

радиоелектроника.

Клуб на интересите — изгражда се, за да могат 

учениците да получават съдържателно общуване, 

богата информация и творческо удовлетворение по 

проблеми от областта на идеологията, политиката 

и науката.

КФС — секции: лека атлетика, гимнастика, 

баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лечебна 

физкултура.

Библиотеката в училището съдържа над 20,000 

тома. Работното й време е от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 

13.00 ч. до 17.00 ч.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Придобили правото да се учите в ЕСПУ 

«Фредерик Жолио-Кюри», вие трябва да познавате 

реда в него и вашите задължения, и да ги спазвате 

съзнателно.

Учениците трябва да идват в училище сутрин 

в 07.10 часа, а след обед — в 13.10 часа, в приличен 

външен вид, с установената ученическа униформа. 

Осигуряването на униформата е грижа на всеки 

родител, който трябва да следи и за редовното й 

носене. Изискванията към външния вид се отнасят 

и до прическите. Те трябва да отговарят на 

възрастта и на хигиенните изисквания. Забранява 

се на девойките да идват на училище с накити и 

грим.

ВСЕКИ УЧЕНИК Е ДЛЪЖЕН:

— Най-редовно да посещава учебните занятия. 

При отсъствие по болест да представя медицинска 

бележка в срок от една седмица, подписана от лекаря 

или медицинската сестра при училището. Когато 

ученикът отсъства по особено уважителни домашни 

причини, родителите му трябва да уведомяват за 

това класния ръководител или директора.

— Да носи винаги ученическия си бележник и 

да го представя при изпитване без поискване.

— Да носи винаги личната си ученическа и 

карта и да я показва при поискване на органите 

осигуряващи обществения ред.
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— Да пази училищната собственост и при 

повреда да възстанови в троен размер нанесените 

щети.

— Да предаде в края на учебната годила 

ползувания от него комплект учебници.

— В часовете по физическо възпитание да се 

явява в установеното игрално облекло.

Ученик, който желае да изучава факултативно 

някой предмет, подава в началото на учебната 

година молба, подписана от родителя или 

настойника. Веднъж записан, ученикът не може да 

се откаже от изучаването на предмета и е длъжен 

да посещава редовно съответните часове.

НА ВСЕКИ УЧЕНИК СЕ ЗАБРАНЯВА:

— Да нарушава установения вечерен час — 

20.30 ч. през учебната година и 21.30 ч. през лятната 

ваканция.

— Да пуши и употребява алкохол в училище и 

извън него.
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ЗДРАВНА СЛУЖБА

В училището има лекарски и зъболекарски 

кабинети. Във всички случаи на неразположение по 

време на учебните занятия или извън тях учениците 

трябва да бъдат преглеждани от училищния лекар. 

В случаите, когато той отсъствува, това трябва да 

става в Ученическа поликлиника. При преглед и 

лечение в спешни и специализирани кабинети на 

други поликлиники, училищният лекар или мед. 

сестра трябва да бъдат уведомявани.

В зъболекарския кабинет се извърша 

необходимото лечение и се оказва спешна помощ на 

всеки ученик.
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