
54.СУ  „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“
С ИЗУЧАВАНЕ НАЧУЖДИ ЕЗИЦИ

И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ



54.СУ „Свети Иван Рилски“ 

• 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.       



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



v четири компютърни кабинета
v тъчскрийн
v мултимедия във всяка класна стая
v кабинети на ресурсен учител и 

логопед
v нова кабелна мрежа

Училището разполага с:



v просторни класни стаи



Две иновативни паралелки в първи клас по БДП



v библиотека с богат фонд v медицински кабинет



v бюфет и училищен стол



Ø самостоятелно шкафче 
за всеки ученик

Ø отделен санитарен възел за 
момичета и момчета



v 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“ 

Никола  Радичев  IV Б  клас- класиран 
за областен кръг /Знам и мога/

Симеон  Иванов IV А клас-
класиран за областен 
кръг/Олимпиада по Математика/

Надя Младенова IV А клас-
класирана за областен кръг 
/Знам и мога/



ИНТЕРЕСНИ , ВЪЛНУВАЩИ И ПО-РАЗЛИЧНИ
ЧАСОВЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ



БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА –
ДЪЛГОГОДИШНА ТРАДИЦИЯ В 

54.СУ
КОЛЕДЕН БАЗАР С УЧАСТИЕТО НА 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ  
НА 54.СУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“



За учениците от начален етап предлагаме още:

v ранно чуждоезиково обучение с изучаване на английски
руски и испански език;

v целодневно обучение за всички желаещи;
v електронен дневник: Админ плюс;
v дистанционно обучение в Tеаms;
v стоматологичен кабинет;

v разнообразни извънкласни форми, спортни клубове, занимания по интереси;
v постоянно видеонаблюдение и охрана.

v зона за шахмат; 
v зона за тенис на маса; 

v просторен двор, реновирано футболно и баскетболно игрище;



Информация относно графика на дейностите за прием на 
ученици в първи клас за учебната 2023/2024г. очаквайте на 

сайта на 54.СУ „Свети Иван Рилски“: 
https://54suivanrilski.com

тел. 02/9381187; 02/9381021

Благодарим за вниманието!


