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Нашето училище има традиции в издаването на 
вестник, неговото име е вестник “Кюри” и използва 

емблемата на 23.СУ. Основните раздели във 
вестника са “По темата”, “Празници през.. (месец)”, 

“Интервюта”, “Забавно” и “Училищно творчество”. 
Първият брой на нашия вестник бе посветен на 

Коледа и поради епидемиологичната обстановка 
бе издаден във виртуален формат, както и 

останалите ни броеве. 

Училищен вестник



Доброволчески клуб към Български червен кръст 
Да станем част от Българския Червен кръст беше 
само по себе си едно голямо предизвикателство. 

Да станеш доброволец – едно неописуемо чувство. 
Оказа се, че преди години сме имали клуб и сме се 

занимавали интензивно с тази дейност, но 
последните няколко години нещата бяха затихнали. 

В момента доброволци, които имат желание и 
време се изпращат на помощ в базите, във 

фондонабирания и куп организирани програми. 
Бъдещите ни планове е да се увеличи състава на 
клуба. Да участваме по нови програми, да бъдем 

добри хора помагащи на нуждаещите се.

Доброволчески клуб 
към Български 
червен кръст



Конкурс за най-чиста и поддържана класна стая
След двугодишната пандемия от COVID-19 като че ли 

бяхме позабравили как поддържаме чисти и 
спретнати нашите класни стаи. Затова по дейността 

от нашия годишен план за грижа за материалната 
база на училището, решихме да организираме 

конкурс за най-чиста и поддържана класна стая. 
Наши партньори са хигиенистките в училище, на 

които предоставиха таблица с класните стаи и скала 
за оценка  и при почистването на класните стаи тя 

поставяха оценки между 2 и 6 според нивото на 
чистота в стаята. Освен хигиенистките нашето жури 

от Ученическия съвет организира изненадващи 
посещения през деня, в които също поставяше 

оценки на състоянието на класните стаи.

Конкурс за най-чиста и 
поддържана класна стая



Благотворителен 
Коледен базар

Обявихме на всички класове за 
провеждането му и ги поканихме да 

участват с изработването на материали - 
рисунки, коледни картички, украшения и 

декорации. Най-активно се включиха 
учениците от начален етап, 

благодарение на тях успяхме да 
подредим две маси на базара, който 
продължи три дни преди коледната 

ваканция. Имахме и дарителска кутия, в 
която всеки пожелал можеше да дари 

пари и без да купува нещо от базара. 
Така за три дни успяхме да съберем 755 
лв. Избрахме да ги дарим на фондация 

“Артон”, която организира арт терапия за 
деца с онкологични заболявания



Като част от дейността ни кариерно ориентиране 
ученици от 12.а , 12.б и 11.б клас посетиха УНСС. 

Ученическият ни съвет организира събитието с 
любезното съдействие на госпожа Симона 

Лукарска, която заведе учениците. Децата научиха 
и видяха много нови неща, които ще са им от 

полза в най-скоро бъдеще, когато ще 
кандидатстват. Те събеседваха в аулата на 

университета  за специалностите, които се 
изучават в него и зададоха своите въпроси, на 
които им беше отговорено много подробно и 
изчерпателно. Също така видяха Центърът за 

прием на документи, където им обясниха точно 
как става подаването на документи, тестовия 

център  и библиотеката. Учениците посетиха и 
музея на университета, където бяха запознати с 

неговата история.

Посещение на 
ученици в УНСС



Конкурс за най-
красива коледна 
класна стая01
Посещение на Дядо 
Коледа02
Кутия за валентинки за 
Свети Валентин03

Д
руги дейности

Дарителска кампания 
за съученик в беда04
Ден на ученическото 
самоуправление (9 
май)05



Благодарим за 
вниманието!


