138 СУ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“
София, _район „Слатина, ул. „Алфред Нобел " №5
Директор Магдалена Кръстева
Тел.: 02 872 05 37 или 02 872 39 17
Тел./факс: 02 872 06 27
e-mail: school138@abv.bg
www. 13 8sou.com

Рая Апостолова от I А клас спечели Световна титла за изпълнението си на танца
"Дяволчето Фют" в категория "соло" на Световното първенство по танцово шоу
"World Dance Masters - 2011", което се проведе от 16 до 22.05.2011г.в гр. Пореч,
Хърватска

На 1. 03. 2011 г. учениците от 3 Б клас посетиха Националния исторически музей,
където се запознаха с изкуството на древните траки

138-о се присъедини към Европейската Харта за пътна безопасност
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Учениците от Европейския клуб при 138 СОУ - Випуск 2013 г., засадиха дръвче в двора
на училището, работейки по проекта "За по-устойчив дом" от програма Младежта в
действие

В двора на 138 СОУ беше посадена и японска вишнева градина, подарък от община
Слатина - символичен акт на полагане на културен мост между България и Япония.

138 СУ ,Дроф. Васил Златарски“ е училище с традиции в образованието.
Училището е основано през 1961 г. и негов патрон тогава е бил първият
космонавт, покорил Космоса - Юрий Ал. Гагарин. От 18 години 138-мо
училище има за патрон името на проф. Васил Златарски, виден български
учен-историк.
От 1998 г. директор на училището е г-жа Магдалена Кръстева, която
наложи като водещо мото на училището традицията и новаторството.
Наред с традиционните форми на обучение се работи и по програми, в
които намират приложение нови образователни технологии.
Учениците се включват в проекти към програма „Комениус“, училището
има 5 сертификата за качество по програмите „Сократ“
Ученици и учители вече имат постоянно партньорство със свои колеги от
Франция, Белгия, Испания, Норвегия, Италия, Англия, Ирландия, Уелс.
Екскурзии и посещения на исторически и културни обекти в тези държави
са част от живота на учениците.
В чест на патрона проф. Васил Златарски всяка година се провежда поход
по проект „Малката Света гора“ - свързан с манастирите около София.
Традиция са състезанието по математика ,,Ал-Хорезми“ и Вечери на
математиката с ученици от трети и четвърти клас, на които присъстват
родители и студенти от СУ.
През април се отбелязва Денят на авиацията и космонавтиката и
Международният ден на Земята.

Учениците от девети и десети клас превърнаха в десетгодишна традиция
честването на Празника на японската вишна, организиран и провеждан със
съдействието на посолството на Япония. От 2009 г. училището е
„Първото българско училище за културена обмен между Изтока и Запада“.
Продължава десетгодишна работата на Европейския клуб, чиято дейност е
свързана със запознаването с работата и функциите на Европейския
парламент.
25 ученици посетиха на 23 май 2008 г. сградата на Европарламента в
Страсбург заедно със свои връстници от 20 европейски страни.
Училището е известно с високи разултати както в областта на науката, така
и в областта на спорта. През годините са завоювани призови места на
различни състезания в областта на шахмата, леката атлетика, баскетбола,
хандбала.
В 138 СОУ работят базови учители към СУ и НБУ. Целият педагогически
колектив е с големи изисквания към работата си и постига високи
резултати във възпитанието и обучението.
Настоящата 2010 - 2011 учебна година е юбилейна за училището. 1260
ученици, 86 преподаватели и администрация на 28.05.2011 г. празнуваха
своя 50-годишен юбилей.
Училището е член на асоциацията Кеймбрижд училища.

