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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

ЦЯЛОСТНО ОБЗАВЕЖДАНЕ 
НА УЧИЛИЩА

02 920 8888; 032 643 382;
082 823 844; 046 667 900

www.cansportbg.com
office@cansportbg.com

Изборът на 
седмокласниците – 
какво предпочетоха 
отличницитеН
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Днес в броя

www.azbuki.bg

Българска академия на науките
www.bas.bg
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„Дух възрожденски  
в нази гори“ – девизът  
на столичното 37. СУ  
не е само на думи, 
категорична е директорката 
Цветомира Георгиева
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Лауреатът на наградата 
„Питагор“ за 2019 г.  
проф. Петър Петров:  
На полимерните 
наноразмерни носители  
се възлагат надежди  
за подобряване ефекта  
на лекарствата

www.vfu.bg

Еднократната помощ за ученици, 
записани в първи клас през учебната 
2019/2020 г., ще бъде 250 лв., реши пра-
вителството. С тази помощ се очаква да 
бъдат подкрепени около 43 800 деца.

Еднократната помощ се отпуска по 
реда на Закона за семейните помощи за 
деца. Право да я получат, имат семейства, 

чиито деца са записани в I клас в държав-
но или общинско училище за първи път. 
Задължително условие за получаването 
на средствата е средномесечният доход 
на член от семейството за предходните 12 
месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта се отпуска за деца с трайни 
увреждания, без да се гледа доходът, както 

и на такива с един жив родител, настанени 
в семейства на роднини и близки и в при-
емни семейства по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето. Срокът за подаване 
на заявлението декларация за отпускане 
на помощта след записване на детето в 
първи клас е не по-късно от 15 октомври 
на текущата учебна година. 

Започва сезонът на медалите.  
Още на стр. 23
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Още работа 
ни чака

А

Антоанета НАЙДЕНОВА

Отново добри дни за българ-
ското образование. И петимата 
участници в националния ни отбор 
по физика се завърнаха с медали от 
50-ата международна олимпиада. 
С успех се разписаха и по-малките 
физици. На Международния турнир 
във Варшава 5-членният ни отбор 
зае четвъртото място. С 3 медала 
и 3 почетни грамоти се върнаха 
и възпитаниците на НПМГ „Акад. 
Любомир Чакалов“ от олимпиадата 
„Туимаада“ по физика, химия, мате-
матика и информатика в Якутия. 
Резултатите са плод на целенасо-
чената политика да се финансират 
приоритетно допълнителните за-
нимания на учениците по природни 
науки. МОН се грижи и за учителите 
– обучението на  бъдещи педагози 
на практика е безплатно, а на 
работещите се осигурява повиша-
ване на квалификацията. Предстои 
35 преподаватели по химия, физика 
и астрономия да се докоснат до 
постиженията в ЦЕРН. А после да 
запалят искрата на любовта към 
науката и у своите ученици. Но 
това няма да е лесно без модерни 
кабинети по природни науки. 

Червената лампичка светва, 
ако обърнем внимание на резулта-
тите тази година на учениците в 
природо-математически гимназии 
– ножицата между максимален и 
минимален бал на приетите в една 
и съща паралелка достига до 300 
точки. Това са огромни разлики в 
подготовката на децата. А от тях 
ще очакваме „дъжд“ от медали на 
следващите олимпиади. 

Явно е, че ни предстои немалко 
работа, ако искаме да постигнем 
такова качество, че да говорим 
за добра година за българското 
образование. И всяка следваща да е 
още по-добра.

збучни 
истини

Помощ за 43 800 
първокласници
Право да я получат, имат семейства,  
чиито деца са записани за първи път 


