
 
 

На 26 юни 1967 година е направена първата копка . Технически ръководител е Димитър 
Банчев. Принос за качеството на строежа има бригадата на почетния гражданин на гр. 

Пловдив Марко Иванов. Училищната сграда е завършена предсрочно – вместо през 
декември 1969 година, децата от квартал “Марица” и “Победа” получават скъпия дар в чест 
на първия учебен ден.На 1 септември 1969 година първата директорка на училището Мария 
Илиева Ненкова и заместник директорът Спас Величков посрещат учителският колектив от 

31 учители и 2 възпитатели – кадри с висока квалификация и професионализъм, уверени, че 
в новото училище ще получат не само знания, но и възпитание и отговор на всички 

вълнуващи ги въпроси. 

 

 

Денят е слънчев и светъл като усмивките на децата от квалтал “Марица” и кв. “Победа” . 
Звучат любими песни. В класните стаи първо по традиция влизат първокласниците. 

Вълнението на 748 ученици е обяснимо – първа среща с учители,съученици. В продължение 
на две години се полагат основите на организациите на пионерите и учителите. 

 

Показаните много добри резултати в учебната и възпитателна работа дават възможност на 
училището да експериментира през 1971-1972 година утвърдения модел на Единното средно 

политехническо обучение.Училището става базово за внедряването на новите учебни 
програми – към ИУУ Стара Загора, ПУ “Паисий Хилендарски” и Музикална Академия 

Пловдив.Обучението в първи клас се води по сугестопедичната система на обучение под 
ръководството на д-р Лозанов. Овладяването на знанията умело се съчетава с постиженията 

на учениците в извънкласната дейност. 
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През 1973 година е национален първенец.Наградено е с грамота от МНП. На патронния 
празник през 1973 год. присъства синът на Петър Ченгелов – Йонко. Трайни следи оставят 
теоретичните конференции през 1973 и 1974 години, фестивала “Здраствуйте братушки” 

през1977г. 

През 1978 г. флейтистите под ръководството на др. Дойнов стават лауреати на 
републиканския преглед и сребърни медалисти, а през 1978г. хорът на училището е със 

златен медал в републикансия преглед на художествената самодейност. 

Със заслужено самочувствие учители и ученици на 19 май 1979 г. празнуват 10 годишния 
юбилей от създаването на училището. 

 

На 13 и 14 ХІІ. 1983 год. уилището е домакин на Националните съвещания за внедряване на 
новото учебно съдържание в ІІІ клас. Изнесени са открити уроци пред 120 специалисти от 

окръзите и МНП. В съвещанието участват Панка Бабукова – заместник – министър от МНП, 
П. Янчев, М. Делина и др.На 29. ХІ. 1985 г. Училището е домакин на Национално съвещание, 
организирано от ЦК на СБУ и МНП. Обсъждат се въпроси свързани с организацията на труда 

на учителите; професионално творческо израстване на учителите – съревнование, 
атестиране; държавно обществено начало и социално развитие на колективите и 

здравеопазване, спорт и туризъм.За учебната 1985-1986 г. училището е на първо място в 
Трети район. Наградено е с преходно знаме и грамота. През първото тримесечие на 

учебната година – окръжен първенец 

 

На 23.ХІ. 1991 г. съгласно с член 27, ал.ІІІ от Закона за местното самоуправление местната 
администрация Общинския съвет – Пловдив преименува ОУ “ Петър Ченгелов” в ОУ “ Райна 

КнягиняНа 5 май 1994 година то отбелязва своя 25 рожден ден. В човешкия живот това е 
времето на младостта, романтичните мечти и очакваното щастливо бъдеще. За училище “ 

Райна Княгиня” това е време на равносметка – много добра материална база, висока 
квалификация и професионализъм на учителите, висока успеваемост на 

учениците.Реализира се проект на Нели Георгиева, финансиран от фондация ”Отворено 
общество”през 1995г.Учениците демонстрират своите знания и умения по екологични теми. В 
библиотеката бе показана колекция от минерали, проведена бе викторина за опазването на 
околната среда и конкурс за рисунка. Здравка Филева е отличена със специална грамота от 
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Община Пловдив и Инспекторат по образованието за личен принос в хоровото дело на гр. 
Пловдив. 

 

През 1998 година, след проведен конкурс, за директор на училището е назначена Мария 
Гайдарова. Нейните усилия са насочени към издигане авторитета на училището и 

повишаване качеството на учебния процес. През този период в училище “ Райна Княгиня” се 
обучават между 700 и 750 ученика. За учебната 1998-1999 година има 762 ученика, квючени в 

31 паралелки от 1 до 8 клас, които са обучавани от 62 учители.Въведени са допълнителни 
занимания в часовете по свободноизбираема подготовка по БЕЛ, АЕ, НЕ,математика, 

изобразително изкуство, здравно образование, аеробика, екология и волейбол. 

В новото хилядолетие – от 2000 г. – учениците от ОУ „Райна Княгиня”, Пловдив все по-

убедително покоряват върховете в различни области на науката, изкуството и спорта. Винаги 

сме сред първите на всички състезания , което доказва по безспорен начин качеството на 

образованието и високия професионализъм на преподавателите.От 2000 година се въвежда 

ранното чуждоезиково обучение. От първи клас се формират паралелки с английски език и 

френски език . Изучават се също немски език и руски език. Лично посланикът на Франция г-н 

Доминик Шасар посещава училището заедно с г-н Оливие Тюлиез – пресаташе към Френския 

културен институт в знак на уважение към постигнатите успехи в чуждоезиковото обучение. 

През месец март 2002 година училището е посетено и от Жан Франсоа Мение – аташе на 

културните въпроси и връзките с обществеността към “Алианс Франсез”. 

 


