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170 години



32

Визия
Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която 

насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към 
творческо и личностно развитие.

Мисия
ОУ „Гео Милев” чрез постоянната си работа създава гаранция, че децата 

и младите хора, обучавани в училището като част от съвременното 
демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, 

които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и 
проявяват високо гражданско съзнание.

170 години
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Книгата „170 години ОУ ”Гео Милев”
е отпечатана с финансовата подкрепа на:

1. Община  Раковски 
2. ЕТ „ Даниел Чавдаров”

3. Ана Генова Кокова
4. Екоприм  ООД

Върху книгата работи комисия в състав:

1. Марианка Шикова
2. Тотка Андреева

3. Добринка Атанасова

170 години
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Директори  –  много!
Ако всеки си върши работата, нещата ще се случват. 

Ако всеки като мен е преминал през училищната скамейка, през учителското бюро на 
институцията, която понастоящем ръководи, нещата няма как да не се случват.

Ако човек има усещането, че и 24 часа да върши тази работа, тя не го натоварва, то 
тогава нещата неминуемо ще се случват.

Това е погледът на един Директор, който претендира да е в крак със съвремието!

Честит юбилей!
                                                

МАРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
      Директор на ОУ „Гео Милев”

Мария Александрова

Директор Александрова е само една 
частица от дългата 170-годишна история 
на Основно училище „Гео Милев”.
Частица със собствен поглед, замах и 
мнение за това, как трябва да изглежда и 
функционира училище „Гео Милев” като 
съвременна институция, отговаряща на 
всички критерии и изисквания.

Всяко нещо с времето си 
и всяко време с нещата си.”

170 години история 170 години знание и опит

Има нещо величаво  в благородното дело да 
се създаде училище, да се вградят в него меч-
ти и неповторим дух. Всичко това да се пре-
върне в традиция и най-трудното - с любов да 
се предаде на поколенията. Да го развиват, да 
го пазят, да продължават делото. 

Такова благородно дело е нашето училище, 
което обединява през годините хиляди хора 
- учители, ученици, родители. Обединява с 
нещо, позитивно и съзидателно, невидимо за 
очите, защото „Истински се вижда само със 
сърцето”.
Отшумяват години, десетилетия… и столетия. 
Времето е най-сигурният критерий за всяка 
духовна ценност, за всяко човешко  дело.
Според мярата за живот на една образовател-
на институция всяка годишнина означава ис-
тория, опит, традиции.

Честит юбилей!

Диана Генова
Помощник-директор
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От 1892 г. до 1944 г. училището е било народно основно училище „Христо Ботев”.
 В 1905 г. е извършен ремонт на българо-православното училище, а в него за 
главен учител бил назначен Борис поп Ни-
колов от с. Балджиларе (днес с. Медово) 
Чирпанско. 
 На 11.09.1921 г. се полага основният 
камък на започнатата вече постройка на 
ново основно училище. Окончателното му 
завършване и приемане на сградата се из-
вършва по-късно – на 13.02.1926 г. 
 Само две години по-късно, през 1928 
г., силно земетресение с епицентър гр. Чир-
пан събаря втория етаж и засяга голяма 
част от първия етаж на училищната сграда. 

История на училището 

Основаването 

Първото училище в селото е основано през 1845 година от известен тогавашен бога-
таш – дядо Михо. 
За училищна сграда служела една сламена колиба, собственост на богаташа. Първият 
учител бил свещеник – грък, който живеел в същата колиба, но поради неговата зае-
тост, богаташът решил да наеме постоянен учител – даскал Петко от Саран-бей.  
 През 1882 г. било построено ново училище с три стаи: стая за учителя, класна 
стая за обучение и параклис. За учител бил повикан даскал Генчо от Сопот. 

Построяване на сградите и летопис 
 През 1883 г. построили ново училищно здание, а пет години по-късно съгради-
ли и друго – в църковния двор. В едното учели момичета, а в другото – момчета. 
 До 1893 г. училището съществувало като частно. В 1894 г. то било признато за 
основно народно, с една основна народна учителка – Клотилда Касабова от с. Герен 
(днес с. Белозем), завършила Одринската девическа гимназия. 

Прекратяват се учебните занятия в отделенията и в първите и вторите класове. Заня-
тия до 28.05. се водят само на трети прогимназиален клас във вагони на гарата. През 
следващата година се извършва поправка на училището. 
 В периода до 1933/34 г. в училището се организира вечерно училище с два кур-
са – за неграмотни и класници. Учебните години завършват с утра и изложби от уче-
ническо творчество. Честват се „Денят на детето“, „Празникът на цветята“, правят се 
изложби. Открито е неделно училище за жени селянки. 
 През 1937/38 г. не се провеждат поправителни изпити, тъй като по случай раж-
дането на престолонаследника княз Симеон, на всички ученици годишните бележки 
за поведение и успех са повишени с една единица. 

След коледната ваканция на 1945 г. в с. Белозем е открита непълна гимназия, която е 
наречена „Гео Милев”. От гр. Пловдив се завръщат ученици от IV, V и VI клас. През съ-
щата година е започната надстройката на втория етаж на училищната сграда. 
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От 1952/53 г. до 1962 г. училището съ-
ществува като пълна гимназия, която 
запазва името „Гео Милев”. Завърш-
ват 10 випуска и се дипломират общо 
477 ученици. 
 От началото на 1959/60 учебна 
година гимназията се трансформира 
в селскостопански техникум. За пър-
ви път за учениците от прогимназия-
та е открита занималня. 
 През месеците октомври и 
ноември на 1960 г. се доизгражда и 
покрива учебната работилница, до-
пълнителните сгради в училищния 
двор, ученическият стол и се огражда 
разширената част на двора, с дейното 
участие на учители и ученици. Озеле-
нява се училищният парк. 

 Със заповед №141/17.01.1989 г. на председателя на Висшия учебен съвет проф. 
Илчо Димитров, училището прераства в средно – ЕСПУ. По-късно през 1991 г. се пре-
именува в СОУ с последен гимназиален клас – XI клас. 

 От 1990 г. централната учебна сграда се отоплява с парна инсталация. 

 През учебната 1995/96 г. е честван 150-годишният юбилей на училището – 
01.11.95 г. Сред гостите е бил и първият директор на гимназията г-н Петър Конов. 
Приветствие от Министерството на образованието, науката и технологиите се под-
нася от г-жа Порязова – организационен експерт в РИО Пловдив, която обявява, че 
Министерството прави дарение от 50 000 лева. Общината, в лицето на общинския 
кмет г-н Петър Карпаров, връчва 10 000 лв. Комисията за събиране на дарения в чест 
на юбилея, с председател г-жа Т. Андреева, събира сума над 30 000 лева, като 20 000 
са дарени от братята Георги и Любен Самуилови. Събраните средства са използвани 
целево за обновяване на материално-техническата база в училището. Тържеството е 
заснето с видеокамера и част от записа е излъчен на 03.11.95 г. от телевизионен цен-
тър гр. Пловдив. 

Занималня за учениците от началния курс е открита за първи път през 1962/63 г. 
 От 1963 г. до 1988/89 г. включително училището е основно. 

На 16.06.1983 г. започва основен ремонт на училището, който приключва на 14.09.1983 
г. с неимоверните усилия на училищното ръководство с директор Донка Шентова, 
учителите, родителите и обществеността на с. Белозем.  Година и половина по-късно, 
през месец II 1985 г. е открит реконструираният ученически стол. 

През 1996/97 г. е назначен педагогически съветник – г-н Петър Кисьов, чиято роля 
оказва много положително въздействие върху учениците в училище. 
 През 1999/2000 г. се закрива началното училище в с. Болярино и децата започ-
ват да се обучават в СОУ „Гео Милев“. 
 До 2001/02 г. в училището се обучават и ученици в горен курс – IX, X и XI клас, 
като през тази учебна година е била последно една паралелка XI клас с 10 ученици. 
От 2002/03 г. в училището се обучават ученици само от I до VIII клас. В същата година 
се открива паралелка за предучилищна подготовка на шест годишни ученици. 
 През 2005 г. тържествено е отпразнувана и 160-та годишнина на училището. 
 През месец август 2009 г. е направено и пълно обзавеждане на учителската стая 
със съвременни мебели и подова настилка. 
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През 2012 г. бе направена трапезария за учениците от целодневната организация на 
обучение. 

 През същата година е изградена 
миниферма за отглеждане на червени 
калифорнийски червеи намираща се 
на територията на ОУ „Гео Милев ” – с. 
Белозем
 През 2013 г. под ръководството 
на г-жа Александрова – директор на 
училището, в училищния двор бе из-
градена съвременна поливна система. 
 През 2014 г. бе обновен кабине-
тът по химия със съвременно оборуд-
ване по национална програма „Модер-

низация на материално-техническата база”. 
 В повечето класни стаи бяха заменени старите мебели и чинове с нови. Под-
менена бе и подовата настилка с паркет. А това стана благодарение на проект 
BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните учи-
лища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
 През 2014/15 учебна година в училището ни се обучават 376 ученици, в 18  па-
ралелки. Има и 7 групи ПИГ и 2 групи ПГ. 
 Училището ни има създаден сайт от 2012 година – htpp://oubelozem.eu
ОУ „Гео Милев“ подготвя своите възпитаници като достойни граждани на бъдещето. 
Работи успешно и по редица проекти. 

 Феноменът Гео Милев е колкото 
изключение, толкова и закономерност в 
духовния ни живот. Поет, преводач, ли-
тературен критик, теоретик, режисьор, 
театрален критик, издател, блестящ жур-
налист и публицист – това са само част от 
многобройните превъплъщения на Гео 
Милев, който се превръща в мост между 
културите на Европа, света и България.
 Георги (Гео) Милев Касабов е ро-
ден на 15.01.1895 г. в Раднево. Родители-
те му – Милю и Анастасия Касабови - са 
учители. Когато семейството се премест-
ва в Стара Загора (1897 г.), бащата става 
книжар и издател, а малкият Гео има при-
вилегията да общува с книгите в негова-
та книжарницата от най-ранна възраст. 
Моделиращото въздействие, което има 
бащата върху личността на първородния 
си син е неоспоримо – неговият буден 
ум, обществен темперамент, отговорност 
към просвета и образование насочват 
юношата в началото на житейския му път. 
 Гео тръгва на училище едва пет-
годишен и изпреварва в развитието си 
своите връстници. Като ученик в горни-
те класове на старозагорската гимназия 
издава ръкописни вестници и сборници, 
които сам илюстрира, пише хумористич-
ни, патриотични и интимни стихотворе-

ния, превежда стихове от руски език. От 
1910 г. до 1914 г. младият Гео съставя и 
изработва пет сборника „Изкуство”, които 
разкриват развитието на лите- ратурни-
те му възгледи и първите му по-сериозни 
литературни опити. 
 През 1911-12 г. се записва във Фи-
лологическия факултет на Софийския 
университет, а през следващите две го-
дини учи литература и философия в 
Лайпциг. В стремежа си да се подготви 
по-добре за културната си мисия овладя-
ва основните европейски езици – говори 
свободно немски, френски, английски и 
руски, а ползва за четене италиан- ски, 
чешки, полски и сръбски език. Следи не-
отлъчно всичко ново, което се появява в 
европейския културен живот.
 При пътуването си до Англия през 
1914 г, където отива за да усъвършен-
ства английския си език, се запознава с 
известния белгийски поет Емил Верхарн, 
който е поразен от пламенността на мла-
дия българин, живеещ в стихията на по-
езията. Последвалата кореспонденция 
задълбочава общуването. За Гео Верхарн 
става кумир и учител. 
 Започналата през същата година 
Първа световна война поставя началото 
на  мрачен период в живота на поета. Пук-

Нашият патрон  На 07.03.2011 г. директор на училището става г-жа Мария Александрова, а неин 
помощник г-жа Диана Генова. 
 През същата година бе изградена плътна ограда от южната страна на училищ-
ния двор.
 По европейски проект Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 
г. бе санирана училищната сграда от 2008 до 2012 г. и тя придоби съвременния при-
ветлив вид с подменена парна инсталация. 
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ОУ „ Гео Милев” е разположено в центъра 
на с. Белозем, на юг от река Сребра, която 
пресича главния път за с. Чалъкови. 
Корпусът е разположен в дворно място 
от 14 кв. м. Той включва основна учебна 
сграда с площ 928 кв. м, помощна сграда 
– 384 кв. м и сградата на бившия учени-
чески стол – 336 кв. м. Училищният двор 
е ограден с бетонна ограда – на запад 145 
м, на юг 148 м, на изток 123 м и на север 
107м. Официалният вход е от северната 
страна.
Състои се от:

Приземен етаж.
Етаж I – съдържа: лекарски кабинет, стаи 
за помощен персонал, ЗАС, кабинет по хи-
мия, седем  класни стаи и тоалетни.
Етаж II – има стаи на директора, помощ-
ник-директора, учителска стая, два ком-
пютърни кабинета, един интерактивен 
кабинет, седем класни стаи и стая за глав-
ния счетоводител.
В помощната сграда има четири учебни 
стаи за четвърти клас, и за ПГ пет и шест 
годишни и трапезария с тоалетна. 

Ученици и паралелки
 ОУ „Гео Милев”, с. Белозем е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит. 
В него учат 333 ученика, от които 166 момичета, разпределени в 16 паралелки от I до 
VIII клас. В училището има и две подготвителни групи – 38 пет и шест годишни деца, 
от тях 16 момичета. 
 В първи клас има три паралелки. От втори до четвърти клас са по две паралел-
ки. Учениците в начален етап в момента наброяват 182, от тях 96 момичета.
 Учениците от прогимназиален етап са 151, от тях 70 момичета. От V  до VII клас 
са по две паралелки, а VIII клас е една паралелка. 
 От първи до пети клас учениците са обхванати в целодневна организация на 
обучение. Има и една сборна ПИГ, VI-VIII клас.

 

Възпитаници на нашето училище,
с които се гордеем!

Георги Атанасов (1873-1951) - известен бълг. художник майстор
на битови сцени и пейзажи от региона

Проф. Атанас Натев – доктор на филологическите науки
Рангел Белоземски – поет, избрал за псевдоним името на родното си село

Костадин Костадинов и Марин Груев- млади художници
Иван Михов – музикален талант-кавалджия

Нейко Матеев Марков – научен сътрудник при БАН
Франц Коков – кмет на община Раковски

Съвременен сграден фонд на ОУ „Гео Милев”

натината в световния ред и в душите на 
хората е унищожила илюзиите за хармо-
ния и мир. Разпънат от съмнения и тер-
зания, поетът смята, че истината може да 
бъде намерена само в също така раздира-
щи дисонансни форми и разчупени рит-
ми.

 През 1915 г. Гео Милев се връща без 
очакваната от родителите диплома, га-
рантираща успешна кариера, но надмог-
нал всякакъв балкански провинциализъм 
и превърнал се в събрат на модерните 
поети и „български гражданин на света”. 

Записан в Школата за запасни офицери в 
Княжево през март 1916 г, през септем-
ври е изпратен на Дойранския фронт, къ-

дето няколко месеца по-късно при силна 
артилерийска атака е ранен тежко в гла-
вата. Загубва дясното си око и се налага 
продължително лечение, което той про-
вежда в Берлин, придружен от бъдещата 
си съпруга Мила Керанова. Въпреки поре-
дицата мъчителни операции, Гео Милев 
е щастлив – живее с ритъма на европей-
ската столица на изкуствата. Превежда и 
печата в експресионистичните списания 
„Акцион” и „Щурм”. Една година по-късно 
се завръща в България и започва да изда-
ва списание „Везни”, което се оформя като 
трибуна на символизма и експресиони-
зма. Пише статии за театъра и режисира 
пиеси. През януари1924 г. в започналото 
да излиза списание „Пламък” Гео Милев 
печата статии под надслов „Грозни про-
зи”, поемата „Септември”, както и начало-
то на поемата „Ад”. 
 Заради поемата „Септември” поет-
ът е даден под съд, книжка 7-8 е конфис-
кувана, а на 14 май 1925 г. е осъден на 1 
година тъмничен затвор и 20 000 лв. гло-
ба. Той решава да обжалва делото пред 
Апелационния съд, но на 15 май е изви-
кан за „справка” от полицията и изчезва 
безследно. Останките му са открити през 
50 – те години на миналия век в масов 
гроб край София и разпознати по изкуст-
веното око, свързано с една човешка дра-
ма, но успяло да прозре в бъдещето.
Дързък, увличащ, честен и откровен – та-
къв е Гео Милев, когато стои на модернис-
тичните позиции, такъв е в спомените на 
своите близки, такъв го познаваме и ние.
Един синеок човек с име Гео Милев.
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Мария Петрова Александрова
Диана Атанасова Генова
Ганка Минчева Христозова
Сийка Николова Карагьозова
Тошко Грозев Карагьозов
Марианка Каменова Шикова
Цветанка Недялкова Боева
Минка Христова Колева
Роза Стоянова Георгиева
Вержиния Сашкова Едуардова
Господин Гочев Хорозов
Венцислав Петков Петков
Тодор Денев Тодоров
Добринка Калчева Атанасова
Мария Димитрова Григорова
Пенка Стефанова Джатова
Янка Николова Минкова
Йорданка Стефанова Минчева
Тотка Неделчева Андреева
Тошка Петрова Стоева
Донка Неделчева Неделчева
Надя Спасова Трайкова

Надя Спасова Трайкова
Петранка Тошева Матева
Спаска Веселинова Иванова
Тонка Рангелова Григорова
Жеко Иванов Желев
Лили Йосифова Ташикова
Донка Петкова Пенева
Марийка Георгиева Желязкова
Мариана Георгиева Владова
Мариана Апостолова Георгиева
Диана Иванова Каназирска
Мария Атанасова Благоева
Гинка Йорданова Атанасова
Марин Иванов Димитров
Ганка Петкова Николова
Витка Костадинова Видева
Мария Димитрова Вълкова
Станка Костадинова Жекова
Серафима Йозова Друмчийска
Рангел Томов Томов
Дечо Петров Стоянов

Педагогически и непедагогически персонал
  Училището има добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават 
квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да 
бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в проце-
са на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещето му 
личностно израстване и реализация в живота. Педагогическият персонал включва: 
1 директор, 1 помощник-директор по учебната дейност, 18 старши учители, 1 учи-
тел, 2-ма младши учители, 1 учител ПГ, 1 старши учител ПГ, 7 възпитатели, от които 
2-ма старши възпитатели. 
 Общият брой на заетия педагогически персонал е 32 души, от тях 23 учители. 
С магистърска степен са 30 души, а с професионален бакалавър са 2-ма души. Но-
сители на професионална квалификационна степен са 13 души. От тях 4-ма имат II 
ПКС и 9 с V ПКС. 
 Заетият непедагогически персонал е 9 души – 1 главен счетоводител, 1 за-
веждащ административна служба, 1 работник-поддръжка сгради, 1 огняр, 1 гради-
нар и 4 хигиенистки.

Ана Ралева – 1921г.
Атанас Дончев – 1922-1923 г.

Койчо Коев – 1923-1924 до1933 и създател 
на читалището-1924 г.

Георги Сеизов – 1933 до 1943 г.
Петър Конов – 1945 г

Георги Янков
Кръстьо Шишков

Янко Говедаров
Ангел Пенчев – до 1971-1972 г.

Владимир Касабов – до 1975-1976 г.
Донка Камбурска – до март 1981 г.

Донка Шентова – до септември 1984 г.
Иван Колев – 1984 г.

Мария Георгиева – ноември 1984-1998 г.
Йордан Йорданов – 06 август 1998 до 2011
Мария Александрова – 7 март 2011 до днес

Списък на персонала
2014/2015 г.

Директори
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Дейностите по самоподготовка имат за цел усвояване и затвърдяване на 
преподадения учебен материал, старателно и вярно написване на домаш-
ните работи, самостоятелно преодоляване на трудности и предизвика-
телства. Според потребностите на учениците са осигурени консултации с 
началните учители и учителите по отделните предмети.

За провеждане на занимания по интереси в началото на всяка учебна го-
дина се проучват желанията на учениците. Дейностите имат за цел да 
обогатят общата култура и да разширят социалните умения на децата, 
да развият творческите им възможности, да мотивират техните изяви в 
различни области. За провеждане на занимания по интереси в началото 
на всяка учебна година се проучват желанията на учениците. Дейностите 
имат за цел да обогатят общата култура и да разширят социалните уме-
ния на децата, да развият творческите им възможности, да мотивират 
техните изяви в различни области.

Спечелени и реализирани проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
 От учебната 2010/ 2011 година стартира проект за въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес в ОУ «Гео Милев»
Цели на проекта са осигуряване и провеждане на целодневна организация 
на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища 
в страната. Вече шеста поредна година училището ни участва в проекта.
 През учебната 2010/2011 година в ПИГ са включени 16 ученици от 
първи  клас .Всяка следваща година се сформират групи в следващ клас .
 През учебната 2011/2012 година в ПИГ са включени 62  ученици от 
първи, втори клас и ПИГ 5-8 клас.
 През следващата 2012/2013 година вече има четири групи с 92 уче-
ници от първи, втори, трети клас и сборна група.
 Броя на учениците включени в целодневната форма ежегодно на-
раства и през учебната 2013/2014 година е 116 разпределени в  пет групи-
ПИГ 1, ПИГ 2, ПИГ 3, ПИГ 4 , ПИГ - сборна.
 Към момента (2014/15 учебна година) в целодневната организация 
на обучение са включени 7 полуинтернатни групи, с общ брой ученици 
182.
 Ежедневно възпитателите – участници в проекта нанасят в инфор-
мационна система дейностите, свързани с учениците и допълнителни ча-
сове в рамките на работния ден.  
Дейностите за деня са разпределени в три режимни момента – организи-
ран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси. 

 Първият режимен момент включва обедно хране-
не на учениците и отдих на открито, ако метеорологич-
ните условия позволяват това. Провеждат се беседи и 
разговори по вълнуващи за децата теми. 
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По проектът са обзаведени 5 класни стаи на стойност 11737,98лв..Заку-
пени са учебно-технически пособия на стойност 13648,97 лв. и спортни 
пособия на стойност 22733,62лв. Благодарение на проекта е обогатена 
материалната база на училището – подменена е подовата настилка и об-
завеждането на учебните стаи, в които се провежда целодневната органи-
зация на обучение, обзаведена е трапезария, предоставено е оборудване 
за обзавеждане на стая за отдих.
Групите получиха тениски, раници, помощни материали, занимателни и 

образователни игри за 
провеждане на дейно-
стите по интереси. 
Целодневната органи-
зация на обучение с 
разнообразните си дей-
ности допринася за 
повишаване успеха на 
учениците, обогатява-
не познанията, езико-
вата им култура и то-
лерантното отношение 
между тях. 
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Име на проекта: „Ден на таланта”

Период на изпълнение: 2008 г.

Обща стойност проекта: 1998 лв.

Източник на финансиране: МОМН

Цел 
Създаване на клубове по интереси .
Провеждане на Ден на таланта , който се 
отбеляза на 7 май- деня на Европа 

Име на проекта: „Заедно можем”
Период на изпълнение: 2009 г.

Обща стойност проекта: 18 410 лв.

Източник на финансиране: ЦОИДУЕМ

Цел 
гарантиране на равен достъп до качест-
вено образование на учениците от етни-
ческото малцинство  

Национална кампания „Чиста околна среда“
Име на проекта: „Обичам природата и аз участвам“

  Име на проекта:  „Обичам природата на Белозем и аз участвам“
Реализация - 2012 година

 

Проектът включва  създаване на  система за разделно събиране на отпадъците, изгражда-
не на моделна ферма за биотор и еко-павилиони за експониране и презентиране на проек-
тите на учениците на Фестивала на Белия щъркел. 
•  Бюджет: 4950 лв.
•  Целева група: 350 ученици.
•  Резултати:

2010 /2011
проект-”Училище за всички-алтернативни образователни услуги”

цел - Организиране на допълнителни занятия с ромските деца от 1 до 8 клас за намаляване на 
дефицита в знанията им и предотвратяване на отпадането им.

• Изградена и функционираща моделна мини ферма за биотор от 4,4 кв.м.
• Изработени 15 еко-павилиони и участие в празника на селото със „собствена 
продукция“ от биотор, сувенири и др. материали.
• Изработена и поставена изкуствена платформа за щъркели в двора на 
училището. 
• Изработена и монтирана информационна табела за моделната ферма.
• Закупени 4 броя контейнери за разделно събиране на отпадъци. 
• Изградена система за разделно събиране на отпадъци от дейността на 
учениците.
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Име на проекта: Опознайте ни, за да ни разберете!
Период на зпълнение: 01.11.2011 – 01.09.2012г.

Обща стойност на проекта: 11 349,38 лв.

Източник на финансиране: ЦОИДУЕМ

ОБОСНОВКА

По проектът се проведе кастинг сред ромски 
деца и се   сформира  ромски танцов състав . За-
купени бяха танцови облекла, с който танцовия 
състав участва в редица мероприятия проведе-
ни в общината и страната, като Фестивал на 
Белия щъркел в с.Белозем, Родова среща в с. Чалъ-
кови, Ромски фестивал във В.Търново и др.
Децата роми се запознаха с традициите и оби-
чаите на други етноси и преоткриха нови свето-
ве различни от тези в ромската махала.

Народните будители и Аз –  2012г.
 
На 26 април ОУ „Гео Милев „ бе домакин на общинския кръг на ПРОЕКТА „НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ И АЗ”, организиран от РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-БЪЛГАРИЯ и РОТАРИ КЛУБ 
ПЛОВДИВ-ПЪЛДИН. В него участваха ученици от с.Белозем , с.Чалъкови и с.Стряма. Всяко 
от училищата участва с по два отбора групирани в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-12 
клас.Чрез него, учениците, имаха възможност да покажат своите знания пред позната и 
непозната аудитория,като преди това бяха приели предизвикателството да извършат из-
дирвателна и събирателна дейност за факти от живота и делото на поне един велик бъл-
гарин. Всички отбори се представиха достойно и показаха завидни знания. ПОБЕДИТЕЛИ 
станаха отборите на 7б и 8 клас на ОУ „Гео Милев“ и  представиха общината на областния 
кръг в град Пловдив.
Отборът на 7б клас се класира на първо място  .Община Раковски награди победителите с 
екскурзия до с.Старосел.

Проект „Училищен плод“
 
От учебната 2013/2014 стартира проект „Училищен плод“
финансиран от Държавен фонд „Земеделие“.
Схемата „Училищен плод” се прилага на територията на цялата страна в рамките на учеб-
ната година и обхваща децата от детските градини до учениците от ІV-ти клас.
 Целта на този проект е създаване на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци 
у  децата в най-ранна детска възраст, както и повишаване на осведомеността за тяхното 
благоприятно въздействие  и значение за здравето на човека.
 През учебната 2013/ 2014 година проектът е на стойност 5676,32 лв и за 208 учени-
ци 2 пъти в седмицата е осигуряван свеж плод. По проекта тази учебна година се осигуря-
ва плод за всичките 318 деца от ПГ до 4 клас, като наред с това има съпътстващи занятия 
свързани със здравето и разделното хранене.

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти“- 
2012-2013

съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 20013г. по който са 
квалифицирани 18 преподаватели от нашето училище.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

II. Модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване”
 
Учебно-техническото оборудване в училището бе морално и физически остаряло. От го-
дини не беше извършвано обновяване и ежедневната употреба бе довела до крайната му 
амортизация. Наред с това новите условия и изисквания към учебния процес наложиха и 
необходимостта от обновяване на материалната база и въвеждане на нови технологии.
 Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес се осигури с 
изцяло ремонтиран и обновен кабинет по природни науки на стойност 9975 лв. Заку-
пено беше ново учебно-техническото оборудване, учебни пособия и консумативи, отгова-
рящи на съвременните условия и изисквания.
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Национална програма „Информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ 

 
 Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна 
част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим еле-
мент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обу-
чение и повишава неговата ефективност. 
 По тази Национална програма за 2014г. училището получи 3600 лв., с които бяха 
закупени 2 лаптопа и 2 мултимедийни проектора .

ПРОЕКТ 2014/2015
„Всеки ученик може да бъде отличник“

на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е  по Програма за намаля-
ване отпадането на ромските деца от училище и е на стойност 1000 лв.
Нашето училище участва съвместно с ОУ „Панайот Волов „гр.Пловдив. Осъществиха се ня-
колко визити за обмяна на опит между двете училища.  Бяхме домакини на „Коледен ку-
линарен ден“ , в който се приготвяха традиционни ромски и български ястия от родители, 
а също така на презентация за превенция на ранните бракове.

УУС е представителна организация на ученическата общност. Той е създаден през учебна-
та 2006/2007 год. Основната му цел е да организира учениците за пълноценно участие в 
училищния живот, да изразява тяхното мнение по всички важни проблеми, както и да съ-
действа за изграждане и поддържане на приятелска атмосфера и дух на сътрудничество.
Ученическият съвет се състои от по един представител на всяка паралелка от 5. до 8. клас.

Училищен
ученически съвет

ЧЛЕНОВЕ:

VIa Габриела Русенова,

VI a Маргарита Кръстева

VIб    Иванка Костадинова

Vа   Димитър Росенов     

Vб   Християн Тодоров

VIа   Диана Минчева

VIб    Елена Георгиева

VIIа    Росица Калчева

VIIб    Иванка Лупанова

VIII   Хафисе Халил

Жана Дочева, Стоянка Петрова
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„мис Гео Милев”

Учител координатор: Цв. Боева
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Училищно настоятелство

Училищното настоятелство към ОУ „Гео 
Милев”, с. Белозем, Пловдивска област e 
сдружение с нестопанска цел в общест-
вена полза. Регистрирано  е през 2005 г.   
по ф. д. 4166 в регистъра към Окръжен 
съд Пловдив с основна цел да обединява 
усилията на родители и общественост с 
тези на държавните и общински органи 
и организации, физически и юридиче-
ски лица за подпомагане развитието на 
учебното дело. 
През десетте години на съществуването 
си членовете на настоятелството са об-
съждат и правят предложения пред съ-

ответните органи за перспективното развитие на училището, както и за решаване-
то на текущи проблеми, свързани с дейността му. Заедно с родителската общност  
сдружението подпомага училището за възстановяване на училищните имоти, за 
тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване, както и за изграж-
дането и поддържането на материално-техническата база.
  Настоятелството ежегодно съдейства при организиране на ученическото 
хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците от учили-
щето.
 УН при ОУ „Гео Милев” подпомага създаването и реализирането на възпи-
тателно-образователни програми по проблемите на учениците и съдейства за 
внедряването на система за възпитателна работа на основата на хуманизма, нацио-
налните и общочовешки ценности с оглед развитието на индивидуалността и сти-
мулирането на творческите заложби на учениците. Подпомага и подкрепя ученици-
те в реализирането на идеи и проекти при организирането на свободното им време, 
извънкласните и извънучилищните дейности, като съдейства за включването на 
родители при тяхното осъществяване.
 
Сдружението се представлява от управителен съвет от трима членове, а предсе-
дател на съвета от създаване на сдружението е адв. Мария Джатова. Дейността на 
членовете на сдружението е намерила израз в няколко проекта по осигуряване на 
музикални уредби за класовете, създаване на работилница за изкуства, закупуване 
на фитнес уреди.
Наред с направеното УН изразява готовността си да работи за реализиране целите 
на сдружението и подобряване на условията и средата за учене в ОУ „Гео Милев”.

История на спортните постижения в
ОУ „Гео Милев”, с. Белозем

Футбол
От 1996/97-ма до 2011/2012-
та учебна година футболи-
стите от училищния отбор 
на общинско ниво се класи-
раха винаги втори. Април 
2012-та на областно ниво се 
класираха втори.

Лека атлетика
Най-добро представяне е 
постигнато през март 2012 
год., на областно ниво моми-
четата се класираха на второ 
място, а момчетата – на четвърто. За същия месец на 2014-та на областно ниво мо-
мичетата се класираха на трето място, както и момчетата.

Волейбол
Волейболистките от училищния отбор на общинско ниво се класираха винаги вто-
ри. През март 2012 год., на областно ниво момчетата се класираха на второ място, 
през 2014-та отново се класираха за областните първенства.

Шахмат
шахматстите от училищния отбор на общинско ниво се класираха винаги втори. 
През март 2012 год., на областно ниво момчетата се класираха на второ място, през 
2014-та отново се класираха втори.

Тенис на маса
През март 2014 год., на областно ниво момичетата се класираха на трето място, 
момчетата също.

Баскетбол
На вътрешните първенства баскетболните мачове са изпълнени с много напреже-
ние и емоции.

Хандбал
Вътрешното първенство по хандбал е изпълнено с много емоции и напрежение.
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Извънкласни дейности
От всички човешки дарби най-рано се изявява му-
зикалността, а най-естествена и достъпна проява 
на музицирането е пеенето. Именно затова през 
1994 г.е създадена вокална група „Щурчета” към 
ОУ ”Гео Милев”. 
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     Клуб „Калифорния” е осно-
ван през учебната 2012/2013 г. 
по проект „Обичам природата 
на Белозем и аз участвам“ от 
Национална кампания „Чиста 
околна среда“ Основната дей-
ност на клуба е свързана с ми-
ниферма за отглеждане на чер-
вени калифорнийски червеи 
намираща се на територията на 
ОУ „Гео Милев” – с. Белозем.

Щанд за продажба на биотор 

    Всяка година една седмица преди големия християнски празник Воскресение 
Христово/Великден/ се провежда Лазаровден. Участници са момичета и учителки 
от ОУ „Гео Милев”. В този празничен ден всички девойки-лазарки се събират в НЧ 
Просвета, облечени в красиви народни носии. Разпределят се на групи и тръгват 
из селото, което се оглася целия ден от веселите лазарски песни. 

 Клуб на  ”Белия щъркел” е основан 2006 г. и прераства в клуб „Калифорния“. 
Природата, нейните компоненти и биоразнообразие са основна цел на изучаване и 
наблюдение в клуб ”Белия щъркел” при  ОУ „ Гео Милев” – с. Белозем.
 На 28.04.2006 г. за първи път в с. Бело-

зем, което е едно от деветте европей-
ски селища на белия щъркел, е органи-
зиран и проведен Първи фестивал на 
Белия щъркел. 
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Традиция в ОУ „Гео Милев”, с. Белозем стана всяка година, преди най-големия хрис-
тиянски празник Рождество Христово, момчетата – четвъртокласници да бъдат 
коледари.  Ръководени от класните си ръководители, те поздравяват всички уче-
ници, учители, Училищното ръководство и помощния персонал. Коледарите оби-
калят из селото с песни и коледни пожелания за здраве, радост и благоденствие.

Живко
Иван
Златка
Божидар
Васко
Гинка
Милка
Грую
Божидар
Милка
Славчо

НИЕ СЕ УЧИМ ЧРЕЗ ИГРИ
Учител:Жеко Желев

Подготвителна група  5-годишни
Училищен живот
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Удари  първото  звънче,                                                 
но аз съм най-щастливото  дете,                                    

защото ученик сам вече аз,                                             
ученик в първи клас!

Всички  велики хора
започват като нас -

от първи  клас.

Iа КЛАС – г-жа Mария Григорова
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Ів КЛАС

„Горете със собствен огън – разпръсквайте искри сред другите, 
обединявайте с техните в общ Лъч”

(г-жа Матева)
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Ние всички по отделно сме различни, но взети 
заедно сме едно цяло!

II А КЛАС
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III Б КЛАС

Ние сме учениците от 3 „б“ клас. Най-много обичаме игрите. Но няма как, трябва да 
се учи!!! Решаваме трудни задачи, пишем, четем. Участвахме в много състезания-
„Аз рисувам“, „Велосипедно състезание“, „Аз и буквите“, „Аз, природата и света“, 
„Аз и числата“. Представихме се достойно и получихме поздравителни грамоти.
 
За „Конкурса за коледна украса“ изработихме венец, изцяло от природни 
материали. Спечелихме първо място и бяхме наградени с интересна игра за 
целия клас.
 Така задружно учим и играем, но много добре знаем мъдрости народни.
Това е най-любимата от тях:

„Учението прави човека.“

Toва сме ние-учениците от III“а” клас. Осемнадесет на брой, палавници рой.
Нашият девиз е : ”Сговорна дружина, планина повдига”.

Класният ни ръководител е г-жа Tошка Стоева.

Това, което ни отличава от другите класове е, че повечето от класа сме момчета 
и само ние учим ЗИП Религия.
Нашите най-добри изяви са в областта на спорта,изобразителното изкуство и 
състезателните игри.
Наша гордост е Кристиян Иванов, заел трето място в състезанието „Умея да 
карам велосипед”. От художниците Димитър Димитров и Елка Ганчева.

Сред природата се чувстваме отлично. В час по религия не само учим.

III А КЛАС
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Мото: „Щастлив е онзи, който се е научил да се учи!”

Моето училище за мен е:

Класен  р-л: Боева

V A

Вера – бъдеще                 
Владислав – наука
Росица – мъдрост           

Димитър М. – късмет
Мира – светлина            
Виктор –радост

Нели – емоция                
Димитър С. – надежда
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7а  клас
Мото на класа:

„Винаги различни”
Не следвай пътеката.

Тръгни натам, където няма
пътека и остави следа.

Класен ръководител: 
Венцислав Петков    

Изявени ученици:
Иванка Николаева Лупанова
Магдалена Татянова Стамболийска                                                                                           
Един неразделен клас с общи тревоги и мечти,
чертаеше своя път и вярвахме всички, до един,
че ни чакат само празници,
че е щедро без предел времето пред нас
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Не спомням си звука на твоя глас 
и нежен ли си бил със мене. 
Не знам, когато плачела съм аз, 
държал ли си ме на колене. 

Но помня как веднъж през пролетта, 
да, пролет, като тази също, 
един човек с цигара във уста 
дойде неочаквано във къщи. 

Извика те. Ти тръгна. /Без палто – 
не мислеше да се забавиш/. 
И после чакахме – и ден и два – 
как би могъл да ни оставиш? 

И помня: звънне. Кой е? Чужд ли? Свой? 
и мама с трепет ни поглежда. 
Да, все пак, все пак може би е той – 
проблесва искрица надежда. 

И после на очакването край 
и мама в черно се облече. 
Изчезнал. Да, изчезнал е през май. 
Да чакате – излишно вече. 

Изчезнал. Или може би убит? 
Не значат нищо тези думи. 
Та можеш ли да бъдеш ти убит 
с фашистки някакви куршуми? 

Изчезнал. Как? Нали си все при нас, 
портрета ти е в мойта стая. 
Макар да си не спомням твоя глас, 
че ти си тук – аз чувствам, зная. 

Нали от теб научих най-напред 
до гроб убийците да мразя, 
нали под едноокия портрет 
аз вярата в човека пазя. 

И само аз ли? Мой ли си баща? 
Да казвам „татко“ не умея. 
Не си ли ти баща на младежта 
умряла като поп Андрея? 

Не си ли бил със нас за бой готов 
по пътя ни към свободата, 
не си ли с нас, когато с устрем нов 
сме грабнали в ръце съдбата?      
  
 
   Леда Милева    

На баща ми
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