Проект:
„Включване на родителите за превенция на ранното
отпадане на децата от училище - ПРЕВЕНТ“

За нашето училище
54. СОУ „Свети Иван Рилски“ е училище с утвърдено име и традиции. Основано е в
далечната 1922 година. До 1938 г. е носило името „Христо Ботев“ и е било известно като
„Гръцкото училище“, поради големия брой гърци, живеещи в квартала. След тази година е наречено на Свети Иван Рилски Чудотворец – небесния покровител на българския
народ.
Училището приютява над 1200 ученици, с които работи висококвалифициран екип от
90 учители.
През годините СОУ „Свети Иван Рилски“ са завършили много известни личности – актьорът Филип Аврамов, спортният коментатор Камен Алипиев, редица изтъкнати общественици, интелектуалци-хуманитаристи и уважавани учители.
В традициите на нашето училище е да отбелязваме важните български празници, празнувайки заедно. Всяка година отбелязваме с различни инициативи 19 октомври – патронния празник на нашето училище. Инициативите предизвикват талантите на нашите
ученици в областта на музиката, песните, танците и художествените и приложни изкуства. Сръчните детски ръце творят красота и за традиционните Коледни и Великденски
базари. На тях участват всички – и децата и родителите, и учителите. Всяка година училището организира връчване на хуманитарна награда за ученици с отличен успех и с
гражданска позиция. Наградата е парична.
В училището от 2001 година съществува литературен клуб, който дава възможност децата да изявят своите дарби. Клубът по журналистика е основан през 2008 година и издава свой вестник „Студио 54“ . Вокалната група на 54 СОУ “Св. Иван Рилски“ участва в
редица изяви и има награди от много конкурси на национално и общинско ниво.
Приоритет на 54 СОУ е хуманитаристиката, затова езиковите кабинети са оборудвани
с мултимедия и аудио техника, а на учениците се дава възможност да развиват своите
езикови умения с участие в различни извънкласни дейности и проекти.
Училището ни има сайт, който се обновява редовно. На адрес http://54sou-sofia.com
родителите могат да намерят информация за училищните събития в 54 СОУ, за седмичната програма на учениците, за възможностите за извънкласни занимания и за преподавателите. В секцията „Контакт с преподавател“ родителите могат да намерят персонални уебстраници на учителите в начален етап и да открият информация за
постиженията на децата си и да видят техни рисунки и снимки от участието им
в извънкласни дейности.

„Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище - ПРЕВЕНТ“

Училищно настоятелство
Нашето Училищно настоятелство организира дарителски акции с цел обогатяване на
материално-техническата база на училището и подпомагане на участия в национални
и европейски проекти. Всеки родител може да стане член, като подаде заявление до
Председателя на Настоятелството.
Контакт с училищното настоятелство:
Име

___________________________________________________________________________

телефон _______________________________________________________________________
кабинет _______________________________________________________________________
приемно време_______________________________________________________________
Физкултура
Възможностите за спорт в 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ са много добри. Училището има
2 физкултурни салона, фитнес зала, съблекални и бани с топла вода. Дворът, прилежащ
към училището има обособени три спортни площадки.
Показателни за условията за спорт в училище и за професионализма на нашите преподаватели по физкултура са успехите на учениците ни. През 2013 година те спечелиха
първо място в София по тенис на маса и участваха в републиканското първенство, а през
2014 година се класираха за републиканските състезания по хандбал и шах.
Децата от всички класове могат да се включват в спортни занимания по волейбол, таекуондо, художествена гимнастика, баскетбол, спортни танци и др. Някои от заниманията
са платени, затова е добре родителите да потърсят информация за възможностите за
спорт в училище от класните ръководители в началото на учебната година.
Столово хранене
В училището има лавка и стол. Участваме в програмата „Училищен плод“, по която два
пъти седмично се осигуряват пресни плодове и зеленчуци, и в програмата „Чаша мляко“.
За социално слабите деца от 1 до 12 клас е предвидена възможността да се хранят безплатно в стола. Информация как да използват тази преференция може да се намери
при класните ръководители.
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Медицински и стоматологичен кабинет
В 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ има медицински кабинет, а за здравето на децата се грижат
две медицински сестри. В стоматологичния кабинет, помещаващ се на територията на
училището, в три дни от седмицата на децата може да бъде направен безплатен профилактичен преглед. За да бъдат направени лечебни манипулации, стоматолозите трябва
да имат разрешението на родителите. Подходящият начин да го получат е това да бъде
договорено в самия зъболекарския кабинет.
Контакт с медицинската сестра:
Име

______________________________________________________________________________

телефон _______________________кабинет _________приемно време________________
Контакт със стоматолог:
Име

______________________________________________________________________________

телефон _______________________кабинет _________приемно време________________
Педагогически съветник, ресурсен учител и логопед
Част от екипа на 54 СОУ са педагогическите съветници, ресурсния учител и логопедът.
Тяхната помощ може да се потърси при поведенчески и емоционални проблеми, при
проблеми, свързани с ученето на деца със СОП и деца с проблем в речта.
Контакт с педагогическия съветник:
Име

______________________________________________________________________________

телефон _______________________кабинет _________приемно време________________
Контакт с ресурсния учител:
Име

______________________________________________________________________________

телефон _______________________кабинет _________приемно време________________
Контакт с логопеда:
Име

______________________________________________________________________________

телефон _______________________кабинет _________приемно време________________
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За първокласниците
Малките ученици са отделени от големите на различни етажи. Стаите на първокласниците са на 1 етаж. Децата могат да оставят някои от учебниците, тетрадките и помагалата
в училище, като това става по преценка на техния учител в зависимост от това дали се
налага да ги използват за самоподготовка у дома.
Обучението по информационни технологии за почва от 1 клас. За целта училището е
оборудвало 4 компютърни кабинета. Работи се със системите Envision и Jumpido и с интерактивни дъски, които дават възможност на децата да участват активно в учебния процес с помощта на новите технологии.
В 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ учениците от начален етап са на целодневен режим. Целодневното обучение е по желание на родителите и се заявява при подаването на документите за постъпване на първокласниците и в края на всеки следващ клас.
Часовете в програмата на първокласниците започват в 8:30 и продължават до 12:00.
Добре е родителите да водят децата 15 минути преди началото на часовете, но за тези,
чието работно време започва по-рано, е предвидена възможността от 7:00 сутринта да
има дежурен учител, който да поеме детето в ранния час. Втората половина на деня
при целодневно обучение е предназначена за обяд и обедна почивка, самоподготовка
и игра и занимания по интереси, разпределени в 6 часа. За да бъдат почивката и играта на малките ученици пълноценни, са изградени 2 игротеки, оборудвани с подходящи
мебели и игри. До 19:00 часа също е осигурено дежурството на учители за малките, за
чиито родители е невъзможно да ги вземат по-рано. В началото на учебната година родителите получават от класните ръководители подробна информация за организацията
на целодневното обучение и възможностите за извънкласни дейности в неговите рамки.
Училището се намира в близост до филиал на Столичен център за работа с деца и работи
в сътрудничество с него, което обогатява палитрата от извънкласни занимания.
Фейсбук страница на училището
https://www.facebook.com/pages/54-%D0%A1%D0%9E%D0%A3/106877472715211
Там освен полезна информация, родителите могат да открият богата галерия със снимки от класните стаи и от зелените училища, запечатали споделените мигове с класа и
любимите учители от начален етап.
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Проекти, по които работи училището
54 СОУ „Св. Иван Рилски“ работи по редица международни и национални проекти:
Проект УСПЕХ дава възможност на децата от всички класове да се включат в 27
клуба, които развиват комуникативните умения на чужд и роден език, културните,
гражданските и дигитални компетентности; уменията за учене и др. Информация за
дейностите може да се намери при класните ръководители, на сайта на началните
учители на 54 СОУ http://54sounachalenetap.weebly.com/ или на училищния сайт в раздел „Проекти“.
На международно ниво 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ работи по проект “Детективски
истории” по програма „Коменски“ с партньори от Дания, Германия, Франция, Испания и Турция. Предстои включване в проекти с екологична насоченост.
На общинско ниво през 2014-2015 година 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ работи по проект „Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище PREVENT“, съфинансиран по Оперативна програма URBACT.
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Проект:
„Включване на родителите за превенция на ранното
отпадане на децата от училище - ПРЕВЕНТ“
За нашето училище
88.СОУ „Димитър Попниколов“ е едно от най-младите училища у нас и е последното построено в град София. Отваря врати през 1994 година, а през 1995-та
е наречено на Димитър Попниколов – интелектуалец, общественик и педагог.
Училището започва с 21 паралелки от 1 до 8 клас включително и има 400 ученици. Днес в него учат 1140 ученици от 1 до 12 клас, за които се грижи висококвалифициран екип от 85 педагози и 20 души непедагогически персонал.
През 2014 г. в него бе открита спортна многофункционална сграда, а училището отбеляза 20 години от своето съществуване. В тържествения концерт взеха
участие над 100 ученици от І до ХІІ клас, много деца участваха със свои творби
във фотоизложба, изложби на клубове по проект УСПЕХ и художествени творби
на ученици от паралелките с изучаване на изобразително изкуство.
Патронният празник на училището е на 7 декември. Традиция е да отбелязваме заедно и важните български празници, организирайки редица инициативи
- спортни празници, концерти и изложби по класове и за цялото училище.
Сред постиженията на възпитаниците на училището са призови места в национални конкурси по изобразително изкуство, участия в международни изложби и
конкурси в Индия и Македония, завоювани награди в национални състезания и
турнири по баскетбол, футбол и хокей на трева.
На електронен адрес http://88coy.dir.bg родителите могат да намерят нашия
сайт и информация за училищните събития в 88 СОУ и информация за седмичната програма на учениците, за възможностите за извънкласни занимания и за
контакт с преподавателите.
На сайта ни в секцията „Наша гордост“ родителите могат да открият информация за постиженията на децата си и да видят техни рисунки и снимки от участието им в извънкласни дейности и състезания. Пак на сайта ни родителите могат
да влязат в Електронен дневник с информация за резултатите от учебния процес
на децата, чрез който училището поддържа онлайн връзка с родителите. Всеки
родител получава персонален код и парола за достъп до Електронния дневник
от класния ръководител.
Контакт с училището:
Име

____________________________________________________________________________

телефон ____________________кабинет _________приемно време________________
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Училищно настоятелство
Гражданско сдружение „Училищното настоятелство към 88 СОУ „Димитър Попниколов“ е създадено през 2003 година. Оттогава то развива различни дейности и подпомага
подобряването на материално-техническата база и професионалната квалификация на
учителите. Настоятелството подкрепя талантливи ученици и организирането на извънкласни дейности в училище.
Училището и настоятелството отправят покана към родителите в началото на всяка
учебна година да се включат, като подадат заявление до Председателя на Настоятелството.
Контакт с училищното настоятелство:
Име

____________________________________________________________________________

телефон ____________________кабинет _________приемно време________________
Физкултура
Модерната многофункционална спортна зала към 88 СОУ „Димитър Попниколов“ даде
нови възможности за практикуването на волейбол, баскетбол, футбол, хандбал и тенис
на маса в съвременни условия. Разполагаме със зали за лечебна физкултура и хореография. Предстои откриването на плувен басейн. Големият двор на училището с обособени
спортни площадки също предлага много възможности за спорт на открито.
Показателни за условията за спорт в училище и за професионализма на нашите преподаватели по физкултура са спортните успехи на учениците ни – през 2014 в Гърция наши
ученици се класираха на челните места в международен турнир, кръг от световната купа
по кикбокс; през 2013 г. наша ученичка спечели 2 място в проведеното в Полша Европейско първенство по пойнтфайтинг кикбокс за кадети.
Столово хранене
В училището има два бюфета и стол, в който се хранят над 200 деца. Храната в стола е с
купони, като има възможност деца от социално слаби семейства да бъдат подпомагани
с безплатни купони. Информация как да използват тази преференция може да се намери
при класните ръководители.
Като жест към децата за коледните празници наемателите на стола и бюфета им
подаряват торбичка с лакомства.
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Медицински кабинет
В 88 СОУ „Димитър Попниколов“ има медицински кабинет, а за здравето на децата на
две смени се грижат две медицински сестри.
Контакт с медицинската сестра:
Име

______________________________________________________________________________

телефон __________________________________________________________________________
кабинет ___________________________________________________________________________
приемно време___________________________________________________________________
Педагогически съветник, ресурсен учител и логопед
В училището има педагогически съветник/психолог. Неговата помощ може да се потърси при поведенчески, емоционални, комуникационни и адаптационни проблеми на
детето.
Ресурсният учител е приходящ и идва 2 пъти седмично в училището. Училището може
да насочи към логопед, който работи в района.
Контакт с педагогически съветник:
Име

______________________________________________________________________________

телефон __________________________________________________________________________
кабинет ___________________________________________________________________________
приемно време___________________________________________________________________
Контакт с ресурсен учител:
Име

______________________________________________________________________________

телефон __________________________________________________________________________
кабинет __________________________________________________________________________
приемно време___________________________________________________________________
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За първокласниците
Архитектурата на училището е специфична и дава възможност първокласниците и децата от начален етап да бъдат отделени от големите ученици на различни етажи. Стаите
на първокласниците са на 1 етаж, а 2, 3 и 4 клас са на 2 етаж в Южното крило. В училището има 2 предучилищни групи.
В класните стаи има шкафчета и децата могат да оставят някои от учебниците, тетрадките и помагалата в училище, като това става по преценка на техния учител в зависимост от
това дали се налага да ги използват за самоподготовка у дома.
Училището е на двусменен режим за учениците от 2 до 12 клас, като само първокласниците учат само първа смяна. Техните учебни занимания започват в 8:30, имат по 4 часа на
ден, а часовете им са от 35 минути и първата половина на деня свършва в 11:50 с обяд.
По желание на родителите децата от 1 до 4 клас могат да бъдат на целодневен режим
до 18 часа, като след този час децата могат да изчакат родителите да ги вземат в сборна
група с дежурен учител.
Втората половина на деня в училище е предназначена за самоподготовка, отдих и игри.
За да бъде пълноценно, приятно и ефективно това за децата, училището е в процес на
обзавеждане на „Стая по интереси“ с компютри, плазмен екран и игротека.
Обучението по информационни технологии започва от 1 клас. За целта училището е
оборудвало 8 компютърни кабинета и един мултимедиен кабинет. В класните стаи за
начален етап има компютри, плазмени екрани и мултимедийни проектори, които подсигуряват използването на съвременни технологии в учебния процес и мотивират децата
да участват активно в час.
Съвременното оборудване и материалната база отговарят на всички изисквания за безопасност. Училището се гордее с кабинетите си по физика, химия, биология, рисуване,
чужди езици, готварство и техническо чертане. Можем да се похвалим с богата палитра
от възможности за извънкласни дейности на територията на училището, което е удобно
за работещите родители. Имаме занимания по спортни танци и състав за народни танци
„Бисерче“. Допълнителните възможности за практикуване на спорт са фехтовка, карате
и футбол. Тези, които искат да изучават допълнително чужд език, имат възможност да
ползват услугите на лицензирани фирми и да изучават английски и немски език към тях
на територията на училището.
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Училището предоставя и възможности за безплатни занимания към клубовете по
програма УСПЕХ – имаме клуб на мажоретките, „Млад футболист“, клуб по етнография, арт студио, вестник „Млад поет“, Spelling Bee – правопис на английски език, „Растенията и животните“, клуб „Готварство“ и др. В заниманията на клубовете могат да
участват всички ученици от 1 до 12 клас, разделени на възрастови групи или класове.
Проекти, по които работи училището
За нашето училище е важно да участва в проекти на международно, национално и
общинско ниво, тъй като те дават възможност да развиваме талантите на нашите ученици, способностите и уменията им за гражданско участие, за комуникация с други
култури и мотивацията им за учене. Участваме в проекти по програма „Сократ“ и по
проект eTwinning по програмата “Учене през целия живот”, който е с приоритет подпомагане на комуникацията между деца на английски език в държави, където този
език не е официален. Училищният екип участва с проект по подпрограма “Коменски” с партньори държави от ЕС и Турция. Проектът се нарича „Общество на младите
европейски писатели” и по него работихме с ученици от езиковите паралелки. В резултат на този проект децата създадоха електронната книга “Книгата на знанието/The
Book of Knowledge”, съдържаща разкази, написани и илюстрирани от тях.
През 2012 г. училището спечели награда на Българската асоциация на преподавателите по английски език за най-добра педагогическа практика в чуждоезиковото обучение.
На национално ниво 88 СОУ участва в проекта „Училищен плод“, в проект по мярка
„Без свободен час“ и развива училищни дейности по проект УСПЕХ. По този проект в 88 СОУ са организирани 15 групи за извънкласна дейност в различни области
- здравословен начин на живот, комуникативни умения на роден език, граждански
компетентности, културни компетентности, дигитални компетентности. УСПЕХ дава
възможност на децата от всички класове да се включат клубове, които развиват комуникативните умения на чужд и роден език, културните, гражданските и дигитални
компетентности; уменията за учене и др. Информация за дейностите може да се намери при класните ръководители.
За проекта си за опазване на околната среда „Чист въздух от дома до училище“
училището ни спечели награда на Столична община.
На общинско ниво през 2014-2015 година 88 СОУ работи по проект „Включване на
родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище PREVENT“,
съфинансиран по Оперативна програма URBACT.
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Проект:
„Включване на родителите за превенция на ранното
отпадане на децата от училище - ПРЕВЕНТ“

За нашето училище
106 ОУ „Григорий Цамблак“ е основано през 1962 година, за да отговори на нуждите на квартала си, изграден през 50-те години при оземляването на преселници
от с. Пасарел. Първоначално училището носило името „Дичо Петров“, а след 90-те
е наречено на българския духовник и книжовен деец Григорий Цамблак.
Патронният празник на нашето училище се чества на 1 ноември. В традициите на
нашето училище е да правим голямо Коледно тържество с базар. На него с благотворителна цел децата продават изработени от тях картички, декорации и други красиви предмети, подходящи за празничен подарък. Събраните средства използваме
за подсигуряване на материали за извънкласните дейности. Отбелязваме и традиционни за общността ни празници, запазили спомена за автентични народни обичаи и ритуали – децата очакват с нетърпение празниците Василица (Банго Васил) и
Лазаровден. Традицията с Лазаруването започнахме през 2005 година и хората от
квартала всяка година очакват нашите ученици в домовете си. За Лазаровден организираме и базар, на който всеки може да си украси яйце и да си вземе изработените от нашите деца великденски декорации. Училищният ансамбъл за народни
танци „Бахталипе“ радва всички с талантливите си изпълнения.
Училището ни има собствен сайт. На адрес http://106ou.info/index.htm родителите могат да намерят както информация за училищните събития в 106 ОУ „Григорий
Цамблак“, така и богата галерия от снимков материал от проведените извънкласни
занимания. От сайта ни или на място в училище родителите могат да научат какви
документи се необходими за записване в 1 клас.
Контакт с училището:
Име

_______________________________________________________________________________

телефон __________________________________________________________________________
кабинет ___________________________________________________________________________
приемно време____________________________________________________________________
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Физкултура
Училището разполага с физкултурен салон и голям двор. Имаме училищен футболен
отбор, който участва в състезания. Учениците от 5 и 6 клас имат възможност за повече
часове за спорт и физическа култура, тъй като могат да изберат ЗИП – спорт.
Хранене
В училището има лавка, която работи в учебно време.
Медицински кабинет
В 106 ОУ „Григорий Цамблак“ има медицински кабинет, а за здравето на децата се
грижи медицинска сестра, която идва в училището два пъти седмично във вторник и
четвъртък.
Контакт с медицинската сестра:
Име

_______________________________________________________________________________

телефон __________________________________________________________________________
кабинет ___________________________________________________________________________
приемно време____________________________________________________________________
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За първокласниците
Малките ученици са отделени от големите на различни етажи. Учебниците им остават
в класните стаи, като само децата, които не посещават занималня, ги носят със себе си.
Училището разполага и с втори комплект учебници.
Обучението по информационни технологии започва от 1 клас под формата СИП – свободноизбираема подготовка. Компютърният кабинет се използва и за провеждане на
интерактивни учебни часове. За учениците от начален етап е осигурена и мултимедия,
която прави учебния процес достъпен и забавен.
В 106 ОУ „Григорий Цамблак“ учениците от начален етап са на едносменен режим
и целодневна организация на учебния процес, задължителна за 1 и 2 клас. Часовете
започват в 8:30, а за тези деца, които са на целодневното обучение, свършват в 17:00.
За 3 и 4 клас целодневното обучение е по желание на родителите, а групата е сборна.
Втората част на деня при целодневно обучение е предназначена за отдих, игра и самоподготовка. При хубаво време децата се извеждат в близката градинка, където се
правят и изнесени часове, практика, която сме установили, че децата харесат, а и че
повишава ефективността на учебния процес.
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Проекти, по които работи училището
Висококвалифицираният педагогически екип на 106 ОУ „Григорий Цамблак“ работи с акцент върху социализацията и интеграцията на деца от различен етнос и
затова проектите ни са насочени към приоритетните нужди на децата – нуждите
им от ограмотяване, социализация, интегриране, развиване на умения за комуникация и утвърждаване на ценности.
Училището организира различни СИП-ове, в които децата могат да развият талантите и уменията си. От учебната 2014-2015 година учениците ни ще имат възможност за свободноизбираема подготовка по английски език.
Работим по проектите за квалификация на учителските кадри, по проекта за
целодневно обучение, по проект „Училищен плод“ и по Проект УСПЕХ. По УСПЕХ
изявите ни са свързани с клуб „Здравословно хранене и европейска кухня“, клуб
„Млад дизайнер“, в който децата изработват модели, рисуват и изрязват, в клуб
„Млад репортер“, където правят своите първи стъпки в журналистиката, в спортна секция „Да успяваме заедно“, в клуб „Пътешествия в света на спорта – свободни занимания“ и „Аз конструирам“ – в този клуб децата играят с конструктори и
строят дворците на въображението си.
Ансамбълът ни за народни танци, резултат от наш проект, е канен да участва в
редица официални мероприятия на национално и общинско ниво.
Разработихме проект по финансираща програма на ЦОИДУЕМ – „Домино“, насочен към прилагане на иновативни подходи за подобрена и толерантна учебна
среда.
През 2012-2013 година взехме участие като партньори в проект „За да имам
бъдеще утре“ на Фондация „Стъпка по стъпка”, заедно с които направихме лятно
училище, в което с децата работиха специалисти.
На общинско ниво през 2014-2015 година 106 ОУ „Григорий Цамблак“ работи
по проект „Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище PREVENT“, съфинансиран по Оперативна програма URBACT.
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