
 

 

 Първо основно училище 

 „Васил Левски” - гр. Костинброд 
 

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска, общ. Костинброд, ул. „Стара планина”№1 

тел.: 0721/66111 и 66112 

Е-mail:кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg 

сайт: www.1ouvlevski.com 

 
  Първо ОУ „Васил Левски“ е на165 години, и като такова е едно от 

най-старите в България. Училището цени традициите и прилага иновациите 

в образователните предизвикателства.         

 
   

Училищната общност е обединена от ритуали, празници и символи. 

Символ на Първо ОУ „Васил Левски“ е петлето вградено в емблемата на 

училището и в знамето. С цвета на знамето са и представителните шалчета и 

униформите на учениците, както и задължителния дрескод  на учителите. 

Уникален е химна на училището, създаден от учителя по музика („Училище 

с нищо несравнимо...“). 
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За учебната 2016/2017 година, училището получи отличие „Коректна 

фирма“ чрез проучване на обществено мнение и контрагенти, имали 

отношение с училището. 

Директорът на училището е награждаван два пъти за „Директор на 

годината“. 

Заместник-директорът на училището Татяна Иванова е носител на 

награда „Неофит Рилски“. 

Главния учител – Поля Масларова, като ръководител на отбор, 

участващ в състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни 

ситуации“, за поредна година класира отбора си съответно на I място 2016 и 

2018 година и на II място 2017 година, в цяла София област. 

Училището подкрепя таланта на учениците и свидетелство за това са 

многото награди и грамоти от международни, национални и регионални 

конкурси. 

Независимо, че материалната база е подържана, съвременна с нови 

маси и чинове, дидактически материали с иновационни методи на 



преподаване, истинския капитал в училището са отношенията между 

учители, ученици и служители, които създават уникален климат на 

съпричастност и приятелство!!! 

Факт е, че ученици, които са завършили училището продължават да 

идват и споделят, че им липсва точно това отношение. 

По тяхно настояване училището има заявка да се превърне в 

обединено. С оглед локацията и възможността а се обхванат и деца от 

съседни села – Голяновци, Мрамор, Житен. На родителска среща класните 

ръководители с презентации дават отчет за извършената работа пред 

Обществения съвет към училището. За прозрачността допринася фейсбук 

страницата, сайта на училището, както и училищния вестник „Бъди в час“. 

Училището е разположено в две сгради /синьото и червеното/ с 20 

учители, 202 ученици, с 11 паралелки в това число и предучилищна група, 

която е богатство, с възможност за по-плавен преход към училището! 

 

 

     УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 
  1.Съвременна материална база: 

- ново оборудване на класните 

стаи; 

- компютърен кабинет. 

2. Обучение от учители специалисти  

3. Възможност за изява на 

индивидуалните таланти на децата 

4. Специализирана помощ от логопед за 

нуждаещите се ученици. 

5.Интегрирано обучение в ресурсен 

кабинет за деца със специални 

образователни потребности. 

6.Възможност за задължително 

избираем предмет „Английски език”, 

„Информационни 

технологии”и„Изобразително изкуство”. 

7. Възможност за избор на свободно 

избираем предмет „Гражданско 

образование” и др. 

8. Участия в национални и регионални 

конкурси и изяви. 

9.Участие в извънкласни дейности по 

проекти – вокална група, театрална група, 

мажоретен състав, спортни клубове. 

 

При нас ще се научите: 

 

1. Да цените и изисквате 

модерни условия за 

обучение. 

2. Да рисувате. 

3. Да пеете и танцувате. 

4. Да работите с 

компютър. 

5. Правилно да говорите 

и пишете. 

6. Да общувате и да 

получавате 

специализирана 

помощ за вашите 

проблеми. 

7. Да бъдете по-добри. 

8. Да участвате с 

гражданска позиция и 

отговорност в 

училищния живот и 

обществото. 

9. Да спортувате и  

печелите награди. 

10. Да са забавляваме . 

 



 

 

    
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 
 

 

 

 

 

    
 

 



   
                                                                                                                  Рисунки на Богомил Бонев от V клас 

 

                                   
 

           


