
54.СУ „Свети Иван Рилски“ 
с изучаване на чужди езици и информационни

технологии



• училище с дълга история и традиции в 

ранното чуждоезиково обучение;

• иновативни и мотивирани учители;

• богата материално-техническа база;

• използване на софтуерните платформи: 

Envision, Jumpido, Scratch;

• член на асоциацията на Кеймбридж 

училищата в България;

• работи по международни, национални и 

училищни проекти.

54.СУ „Свети Иван Рилски“ 



Училище, което обича своите ученици

Начален етап -

екип от опитни професионалисти



Еnvision

ScratchJumpido



През учебната 2014/2015  година в 54.СУ бяха въведени елементи 

на задължително ученическо облекло



 четири компютърни кабинета

 тъчскрийн

 мултимедия във всяка класна стая

 кабинети на ресурсен учител и логопед

 нова кабелна мрежа

Училището разполага с:



 просторни класни стаи



 новооткрита интерактивна площадка по БДП



 библиотека с богат фонд  медицински кабинет



 училищен стол и бюфет



 самостоятелно шкафче 

за всеки ученик
 отделен санитарен възел за 

момичета и момчета



 просторен физкултурен салон



Нашите ученици участват в престижни състезания     

и печелят призови места



Класирани ученици за областен кръг на олимпиадите

по математика и „Знам и мога“ 



Ученици с максимален брой точки в състезанията на СБНУ



Проект „Децата славят Иван Вазов“



Интересни и вълнуващи са нашите училищни срещи

с известни личности

Мария Пеева /Мама Нинджа/-

блогър, писател, преводач
Веселин Плачков - актьор

Галя Савова – куклена актриса



Благотворителността – дългогодишна

традиция в 54.СУ

Родители и ученици от 1.б клас направиха дарения на деца

в неравностойно положение, полусираци и многодетни

семейства.



За учениците от начален етап предлагаме още:

 ранно чуждоезиково обучение с изучаване на английски, немски,

руски и испански език;

 целодневно обучение за всички желаещи;

 електронен дневник: Onebook;

 дистанционно обучение в Tеаms;

 стоматологичен кабинет;

 разнообразни извънкласни форми, спортни клубове, занимания по интереси;

 постоянно видеонаблюдение и охрана.

 зона за шахмат; 

 зона за тенис на маса; 

 просторен двор, реновирано футболно и баскетболно игрище;



Информация относно графика на дейностите за прием на 

ученици в първи клас за учебната 2021/2022г. очаквайте на 

сайта на 54.СУ „Свети Иван Рилски“: 

https://54suivanrilski.com

тел. 02/9381187; 02/9381021

Благодарим за вниманието!


