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Училището е основано през 1950 година, наследявайки Пето основно 
училище „Антим I“. През 1960 година се оформя като гимназия и приема 
името на бележития френски учен Фредерик Жолио-Кюри. През 1975 г., 
училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ и започва стремглаво 
своето развитие в областите на езиковите науки, информационните 
технологии, технологичните профили -  предприемачество и бизнес, както 
и в природонаучните дисциплини и изкуства. През 2000 г. учредява и Клуб 
на франкофоните, спортни клубове, „РАДИО 23“ и издава вестник. 
Училището разполага с 40 добре оборудвани кабинета със специализирана 
техника за чуждоезиково обучение; голям и малък физкултурен салон, 
хореографска зала, фитнес зала и двор със спортни съорежения; 4 
компютърни кабинета с постоянен достъп до Интернет, чрез които се 
реализират часовете по информатика и информационни технологии; 
библиотека с богата художествена, научна и специализирана литература с 
4 компютъра свързани с Интернет, принтер и ксерокс, ученически стол и 
бюфет, които гарантират качеството и разнообразието на ежедневното 
меню, лекарски, логопедичен кабинет и кабинет на училищен психолог; 
актова зала и клуб на учителя и ученика, изполвани за провеждане на 
семинари, тържества, срещи, концерти и др.

Днес 23 СУ е едно от най-големите общински училища в района и 
работи съвместно с Френския културен център, Университета в Бордо, 
училищата в Прага, Брюксел и Краков, Страсбург, Нант, Монпелие, Сен 
Мало; Британски културен институт; МОН, БАН, СУ „Св. Климент 
Охридски“; Фондация „Миню Балкански“, която е дарила техника и 
помага в обучението на учителите; Министерството на спорта; K-education 
Бюро за проекти София, Гьоте-Институт София; Обединени Холандски 
фондации и български училища.
Образователната цел на училището е да допринесе за формирането на 
такива хора и граждани, които да владеят всички ключови 
компетентности, което от своя страна ще им позволи да се интегрират в 
съвременното общество и ще им осигури възможност да играят активна 
роля в него.


