
Прием в 54.СУ “Св.Иван Рилски” след завършен VII клас

За учебната 2020/2021г. 54.СУ „Св. ИванРилски“ 
обявява план-прием на ученици в VIII клас в 2 

паралелки:



Чужди езици

Учебният план на профил чужди езици включва интензивно изучаване на
английски език в 8 клас с 20 часа седмично, разпределени в задължителни

и избираеми учебни часове.

Профилиращи предмети:
• Английски език
• Втори чужд език – Немски/Испански език
• Български език
• Информационни технологии



Софтуерни и хардуерни продукти

Обучението в паралелката с профил софтуерни и хардуерни продукти, Ви осигурява
качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните

технологии, но също така и по английски и български език. 
В VIII клас приоритетен е английският език с 20 учебни часа седмично.

Профилиращи предмети:
• Английски език
• Информационни технологии
• Информатика
• Български език



БАЛООБРАЗУВАНЕ

Оценките от свидетелството за основно образование по 
български език и литература и математика  + удвоената 
оценка от НВО по Български език и литература и 

математика



Дейности
гимназиален етап

Преподавателите и учениците от 
гимназиален етап на 54 СУ работят 
по различни проекти по програма 
Еразъм на Европейския съюз 



http://www.erasmus54.weebly.com



www.projects.54sou-sofia.com

Традиционни сувенири и ястия изработени в Литва                   
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Международна награда на херцога на Единбург

• 54 СУ”Св.Ив.Рилски” е лицензиран оператор на Наградата под 
патронажа на Президента на България

• Дейности - Наградата работи в над 140 страни в целия свят с цел 
личностно развитие.От създаването си над 8 000 000 младежи са 
станали част от нея.

• Наградени 2 ученички от президента Плевнелиев и 9 ученички от 
президента Радев.





Активен проект с участници
от

България, Полша, Румъния,
Турция и Италия

• Осъществени
мобилности/пътувания/

• Италия
• Турция
• Полша
• Предстоящи мобилности
• Румъния и Италия с 
ученици.



Моята 
Европа, 
твоята 
Европа,
твоя глас
активен 
проект 

Координатор-фондация Просвета 

Партньори - Португалия, Испания, 
Полша, Гърция, Румъния
Основна цел - разработване на помагало за формиране на 
активна гражданска  позиция, социално включване и човешки 
права

Осъществени  мобилности:

Румъния – септември 2019

Испания- февруари 2020



Учениците от гимназиален етап посетиха Софийски градски съд, където 
присъстваха на инициатива организирана от Центъра за спогодби и 

медиация  " Медиацията - ефективен метод срещу агресията в училище". 
След събитието учениците получиха удостоверения за участието си.



• Нашите ученици 
посетиха МБАЛ 
„Надежда”, като 
участници в „Дни на 
професиите в 
медицината”. 
• Там те се запознаха от 
първа ръка с 
професиите в 
медицината.



• Ученическият парламент 
организира благотворителна 
кампания за набиране на 
хранителни продукти от първа 
необходимост за деца с и без 
увреждания, които растат в 
социални домове в София, 
Габрово и Мездра. 

• Учениците подкрепиха 
фондация " Хора за Хората", 
която трета поредна година 
подкрепя деца от институции.



На 12. 12. 2019 г. се състоя 
ежегодният благотворителен 
Коледен базар.
Коридорите на училището 
ни бяха изпълнени с 
желание да покажем, че 
магията на Коледа да 
помагаш, да даваш от себе 
си, да се трудиш –
съществува.



• Ученическият парламент 
на 54 СУ "Св. Иван 
Рилски" отбеляза Деня на 
влюбените с тематична 
украса и ръчно 
изработени валентинки за 
всички учители и ученици 
и им напомни да вярват в 
магията на любовта!



• Учениците на 54 СУ "Св. 
Иван Рилски" и тази 
година отбелязаха 
международния "Ден на 
Розовата фланелка" 
посветен на осъзнаването 
и превенцията на 
проблема "тормоз в 
училище", като 
глобалното лого този път 
беше "Lift each other up„.



Ученическият парламент отбеляза
Баба Марта, като раздаде ръчно 
изработени мартеници на учители и 
ученици.



За първа година учениците от 
гимназиален етап се включиха в 
дискусии свързани с правата на човека 
организирани от Сдружение                           
,, Възможности без граници,,.



УЧИЛИЩЕ 

БАЗА





БОГАТА 
МАТЕРИАЛНО-

ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

• Лаптоп и проектор във всички класни
стаи

• Електронен дневник

• 3 компютърни кабинета
• Консултативен кабинет

• Кабинет за обща подкрепа

• Нова кабелна мрежа

• Бюфет и стол
• Библиотика

• Фитнес зала

• Баскетболна игрище

• Зона за тенис на маса

• Медицински кабинет

• Нов физкултурен салон










