
 

 „ИМАЙТЕ ЗА СВЯТА ДЛЪЖНОСТ ДА ОБИЧАТЕ 

ОТЕЧЕСТВОТО! 

ПОМАГАЙТЕ МУ ВСЯКАК!“ 

В. АПРИЛОВ 

Училището е като човека - има своя биография. Нашето 

училище – също, но в биографията на едно училище са вградени 

съдбите на много хора – създатели, учители, ученици, 

родители, съмишленици…  

Има нещо величествено и свещено в благородното дело да 

създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш 

неповторим дух и всичко това да превърнеш в традиция, и с 

любов да го предадеш на поколенията да го развиват, пазят и да 

продължат делото. 

38 ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ е едно от най-старите училища в 

София. Училището носи името на видния български 

възрожденец, а 23 март е денят, в който той е направил своето 

завещание и този ден ние отбелязваме като патронен празник. 



 

През 1896 г. 38 ОУ се отделя като третокласно училище 

от Софийска девическа гимназия със 188 ученици и 13 

учители. През 1900 година става прогимназия и се преименува 

във 2-ро Софийско петокласно училище. Сегашната сграда е 

построена през 1912 – 1914 година. По време на войната е 

използвана за болница. От 1920 г. училището е известно като 

10-то основно училище, а днешното име приема след 

09.09.1944 година. 

Трудни, но градивни са първите години. Благодарение на 

волята и будния дух на учители и пламенни родолюбци 

училището печели популярност и авторитетът му расте, а 

броят на любознателните деца бързо се увеличава. Историята 

на училището се обогатява и с всеки изминал ден се пише от 

всички ученици, учители, родители.  

През всичките 125 години основно училище „Васил 

Априлов“ е огнище на просвета и култура. То е храм на 

науката и мъдростта. Много талантливи писатели, 

артисти, композитори и други са направили своите първи 

стъпки в нашето училище. 

Днес, с участието на ръководството и целия педагогически 

екип, творческата енергия е насочена към  разгръщане 

способностите на всеки ученик за приобщаване на нашето 

училище към общоевропейското образователно пространство. 

Училището е желана територия за учениците ни, които 

развиват способностите си чрез различни проекти и програми.  



 

А ние с гордост се радваме на успехите им в различни 

области. С привлекателна сила то посреща нови и нови 

възпитаници. През 1970 г. училището е наградено с орден 

„Кирил и Методий“ – 1-ва степен. 

В нашия забързан живот съдбата ни е дарила с най-

голямото богатство – възможността всеки да прогледне чрез 

науката и знанието, а това тайнство се осъществява само и 

единствено в училище.  

В навечерието на 125 юбилей всеки ден за нас е празник. 

Макар и в ситуация на пандемия и ОРЕС, дните ни са украсени 

с конкурси за рисунки, разкази, есета на тема „Нашето 

училище“. 

Честит празник, скъпи колеги! Честит празник, мили 

ученици! Дерзайте и бъдете горди, че сте част от голямото 

семейство на априловците! 

Тържественият Гала концерт ще отпразнуваме в София, 

Зала 1 на НДК на 02.11.2021г.  

ОТ  

РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ 

 


