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На 23.06.2011 г. в Министерството на образованието, младежта и науката на 

церемония бяха наградени успешно представилите се Румен Петров, Григор Саргсян, 

Мария Гочева, Катя Моллова, Ванина Джон Конкъл и Петромила Димова на 

Международен панаир на учебно – тренировъчни фирми за най-добра бизнес идея 

/УТФ „ Морска звезда”/ и за най-добър щанд. (УТФ”Чамла”) 

 

В 31 СУЧЕМ се обучават над 1700 ученици, а за овладяването на необходимите 

им знания и умения се грижи педагогически  екип от 110 учители. Преподавателите са 

висококвалифицирани базови учители към Софийския университет „Св.Климент 

Охридски“, автори на учебници и учебни помагала. 

           Чуждоезиковото обучение по английски език е по системата и с най-

съвременната методиката  на „Кеймбридж“, а обучението по испански, немски и 

френски език е по най-съвременните учебни програми. 

Като извънкласна дейност децата имат възможност да  пеят във фолклорните и 

вокални групи, да танцуват, да упражняват спортове като: 

баскетбол, таекуондо, волейбол, футбол, аеробика и др., или да се включат в отборите 

по Гражданска защита, към Българския младежки червен кръст и клубът „Млад 

огнеборец“, които традиционно заемат призовите места в градските и национални 

състезания. 

Бързата и ефективна комуникация с родителите се осъществява чрез  електронен 

дневник. 

В 31 СУЧЕМ грижата за физическото и психическо здраве на децата е поверена на 

трима психолози, логопед и педиатър. Училището разполага с бюфет, стол, книжарница 

и богата библиотека. 

Всяка учебна година училището приема 4 паралелки  І клас и  

6 паралелки VІІІ клас – профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на английски, 

немски и испански език и профил „Технологичен“ специалност „Стопански 

мениджмънт“ с изучаване на английски и немски език, Интернет с компютърна 

графика и икономически дисциплини. 

От 2010 г.училището е изпитна база по АЕ на Cambridge ESOL  и изпитен център по 

информатика на“ Cambridge Computer School“.  

Функцията на училището в това общество е да ориентира и помага на децата в 

трудното научаване на съжителството и солидарността. 

Училището е отговорно за формирането у неговите ученици на норми, ценности и 

нагласи. 
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Целите на училището са: 
 Да възпитава ученици, които могат да вземат отговорни решения; 

 Да насърчава и усъвършенства техните изяви в класната стая и извън нея; 

 Да насърчава изкуствата и спорта като път към духовно и физическо здраве; 

 Да установи такива отношения с родителите, които дават възможност съвместно 

следят развитието на децата. 

 


