
Откриване на 
учебната година в 
54.СУ “Св.Иван 
Рилски”



БОГАТА  МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Разполагаме с: 
- лаптоп и проектор във всички класни стаи;
- 4 компютърни кабинета; 
- консултативен кабинет; 
- кабинет за допълнителна подкрепа;
- библиотека;  
- зона с безжичен интернет достъп; 
- нова кабелна мрежа; 
- нови санитарни възли; 
- бюфет и стол; 
- фитнес зала; 
- баскетболно игрище; 
- зона за тенис на маса; зона за шахмат; 
- достъпна архитектурна среда;
- охрана и видеонаблюдение; 
- медицински кабинет; 
- зъболекарски кабинет;
- кабинет за чуждоезиково обучение на АВО-Schooll



Физкултурен салон Библиотека

Фитнес зала Консултативен кабинет

Библиотека



ДОСТЪПНА УЧЕБНА СРЕДА, 

РАМПА,

КАБИНЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ПОДКРЕПА, 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ



Класни стаи



17 ПОЛУИНТЕРНАТНИ
ГРУПИ

Игротека



Mouse MischiefENVISION

JUMPIDO



С решение на Педагогическия съвет с протокол 

№6/ 27.03.14г. , с подкрепата на Училищното

настоятелсво и Ученическия парламент, през

учебната 2014/2015г. в 54.СУ бяха въведени 

елементи на задължително ученическо облекло.



Учениците от начален етап участват и печелят призови места 

в множество състезания  

 Състезания на СБНУ:

„Аз и буквите“

„Аз и числата“

„Аз, природата и светът“

„Аз общувам с Европа“

 Софийски математически турнир

 Международно състезание „Кенгуру“

 Състезание на „Фарос“

 Състезание на „Асоциация на Кеймбридж училищата“

 Олимпиада по математика за ІV клас



Олимпиада “Знам и мога”

Областен кръг

2017/2018 учебна година

1. Александър Георгиев Александров – 4.г клас

2. Охона Шофик Бадон – 4.б клас

3. Васил Яворов Симов – 4.в клас

4. Иван Петков Петков – 4.б клас

5. Ирена Тихомирова Шевкенова – 4.б клас



И В СПОРТА СМЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ 

Градски турнир „Златна 
пешка“ – 4. отборно място

Общински турнир 
по лека атлетика

Републиканско 
първенство по хандбал



Непрекъснато повишаване 
квалификацията на 

преподавателите чрез 
обучение за работа с 

иновативни технологии, 
методи и занимателни 

форми



МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

- ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

- Математически и научни приключения с партньори от 

Финландия, Полша, Кипър, Португалия и Унгария

-Европейски съединител с партньори от 

Великобритания, Испания, Словакия, Италия, Литва и 

Полша

- „ТВОЯТ ЧАС“
В 54.СУ “Св. Иван Рилски” работят

56 групи по интереси и за преодоляване на обучителни 

трудности.



КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР



Сумата от 10072 лв., събрана от 
XIV. Коледен благотворителен 
базар,  бе разпределена за 
следните каузи:
- Българската Коледа;
-"Да помогнем на Божидар“ ; 
- Сираци и деца с увреждания -
ученици от 54. СУ "Св. Иван 
Рилски"





Какво предлагаме

6 паралелки с ранно чуждоезиково обучение

 Избор на език – английски, немски и руски
 Безплатно целодневно обучение за всички желаещи
 Висококвалифицирани и мотивирани учители
 Разнообразни извънкласни форми и спортни клубове
 Допълнителни занимания по английски език – АВО School
 Богата материално - техническа база
 Ресурсен, лекарски и стоматологичен кабинет



Какво предлагаме

Разнообразни извънкласни форми и 
спортни клубове

 Таекуондо – „Похион“

 Футбол и балет „Арти“
 Баскетбол – „Локомотив – 93“
 Спортни танци – „Проданс“
 Народни танци – „Гераци“
 Мажоретки – „Гала спорт“
 Спортни танци – „Танцова революция“
 Училище за таланти
 АВО School



Класни ръководители на 1. клас за 
новата 2018/2019 учебна година



Г- жа Георгиева и 4. а клас



Г- жа Донкова и 4. б клас



Г-жа Чардакова и 4. в клас



Г- жа Симеонова и 4. г клас



Г-жа Мишева и 4. д клас



Г- жа Методиева и 4. е клас



ГРАФИК 
на дейностите за прием на ученици в първи клас 

за учебната 2018/2019г.:

СРОК ДЕЙНОСТ  

22.03.2018г. Ден на отворените врати в 4. клас – 3,4 и 5 учебен час

Родителска среща – 17:45ч.

30.03.2018г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици

в първи клас.

Информацията за брой места се обявява на интернет- страницата на училището, а за 

прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

От 16.04.2018г. до 

16.05 2018г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием  на ученици в първи клас.

04.06.2018г. в17ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

От 05.06.2018г. до 

07.06.2018г. вкл.

до 17ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018г. в 18ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.

От 08.06. до 

11.06.2018г. вкл.

до 12.00ч.

Подаване на заявление за участие във второ класиране.

11.06.2018г. в 18ч. Обявяване на списъците на приетите  ученици на второ класиране.

От 12.06.2018г. до 

13.06.2018г. вкл.до 

17ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.



ГРАФИК 
на дейностите за прием на ученици в първи клас 

за учебната 2018/2019г.:

СРОК ДЕЙНОСТ

13.06.2018г. в 18ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.

От 14.06.2018г. Попълване на свободните места след трето класиране.

От 20.06.2018г. до 

14.09.2018г. вкл. 

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището 

и РУО, София-град.



КРИТЕРИИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

/за първа, втора, трета и четвърта 

група/

Оригинал на удостоверение за 

промени на постоянен адрес на 

детето, издадено от съответната 

районна администрация/приложение 

№16 към чл.24, ал.1 от Наредба за 

издаване на удостоверения въз основа

на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за 

промени на настоящ адрес на детето, 

издадено от съответната районна 

администрация/приложение №17 към 

чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане 

на детето;

Лична карта на един от родителите 

за сверка

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ:

ПЪРВА ГРУПА
Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район на училището и постоянният/настоящият  им 
адрес не е променян в последните  над 3години;
ВТОРА ГРУПА
Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район на училището повече от една година, но 
постоянният/настоящият  им адрес е променен в 
периода от 1. до 3. години преди подаване на 
заявлението;
ТРЕТА ГРУПА
Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район на училището, но постоянният/настоящият им 
адрес е бил променен през последната една година 
преди подаване на заявлението;
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия 
район на училището към деня на подаване на 
заявлението.



Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през 
последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една 
година преди подаване на заявлението, но промяната попада в 
границите на прилежащия район на училището, се ползва по-
благоприятната за ученика група.



КРИТЕРИИ:
точки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

6т.
►Копие от решение на ТЕЛК на детето

5т. ►Копие от акт за смърт на родителите

22т.

►Оригинал на удостоверение за семейно  

положение, съпруг/а и деца, издадено от 

съответната районна администрация/приложение 

№5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на 

удостоверения въз основа на регистъра на 

населението;

►Служебна проверка от училището

4т. ►Удостоверява се от училището

3т. ►Копие от акт за смърт на родителите

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ:
 Дете с трайни увреждания   
над 50%  

Дете с двама починали 
родители 

Други деца от семейството, 
обучаващи се в училището

Деца, завършили 
подготвителна група в  
избраното училище 

Дете с един починал родител



КРИТЕРИИ:
точки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

5т.

►Копия от удостоверения за раждане на децата;

►Оригинал на удостоверения за 

постоянен/настоящ адрес на децата, издадени 

отсъответната районна администрация

3т. ►Копие от съдебно решение или заповед за 

настаняване

5т.

►Лична карта на родителя;

►Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на 

детето, издадено от съответната районна 

администрация към деня на подаване на 

заявлението

Дете, което живее в 
семейство/домакинство с три  
и повече деца

Дете, настанено за отглеждане 
в приемно семейство или 
семейство на роднини и близки 
по чл.26 от Закона за закрила 
на детето, както и дете с един 
неизвестен родител и 
осиновено дете

Дете с постоянен/настоящ 
адрес в прилежащия район, 
граничен на прилежащия 
район на училището
/Прилага се след изчерпване 
на възможностите за прием на 
ученици от първа, втора и трета 
група от водещия критерий/



КРИТЕРИИ:
точки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

►Процедурата се извършва в присъствието на 

представители на родителите и Обществения съвет 

на училището, определени със Заповед на 

директора

В случаите, когато броят на 
кандидатстващите деца, 
отговарящи на еднакви 
условия, е по-голям от броя на 
свободните места, се прилага 
процедура на случайно 
избрани входящи номера на 
тези деца.





E-mail адрес на училището:

54su@54su-sofia.com

school54_sofia@yahoo.com


