
90 СОУ „Ген. Хосе де Сан 

Мартин“ 

„Ефективно училищно лидерство 

за успеха на всяко дете“ 
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Сътрудничество 

«Цялата Вселена се крепи на любовта, 
хармонията и сътрудничеството. Ако 

използваш мислите си в съгласие с тези 
принципи, ще преодолееш всяко 

препятствие.» 
УЕЙН ДАЙЪР 
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Сътрудничество 

Визия на 
училището 

Добри 
практики 
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Работа с родители 

 Родителски срещи. 

 Въвличане на родителите в 
живота на училището. 

 Изграждане на стабилна 
общност, в която учители, 
родители и ученици се 
чувстват еднакво важни. 
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Родителите участват в: 
 Провеждането на кулинарни, пролетни, великденски, коледни базари  

 Проект „Да спортуваме заедно с родителите“; 

 Открити уроци; 

 Тържества и  
фолклорни вечери; 

 Организирането на  
екскурзии; 
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                                                  Вътреучилищно състезание „Аз успявам“ 

 Състезание „Бързи, силни и сръчни“; 



Мероприятията на 90 СОУ нямаше да 
бъдат възможни без помощта на нашите 

ученици, които: 
 Изработиха и продаваха артикулите на всички базари през  
  учебната година. 
 Изградиха  
 свободната библиотека ,  
както и подариха книги за нея. 
 Озвучаваха и помагаха за 
 всяко голямо събитие в  
училището, грижеха се за  
декорите, бяха водещи и  
актьори. 
 Участваха в  
благотворителната  
кампания „Дари дрехи и  
обувки“. 
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Ученици взеха участие във Втори конкурс за модели „БИОЛОГИЯТА, 
ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“ 
 
 



Извод 

Подобни мероприятия 
допринасят за  

сближаването между 
родителите и 

подобряване на  контакта 
между учителя и 

родителите.  

“Най- сложното в работата 
с децата –  

това е  работата с техните 
родители”. 

Добре е родители да 
се канят за споделяне 
на приятни моменти. 

Важно е родителите 
да видят  позитивното 
отношение на учителя 

и класния 
ръководител към 

детето.  



Добри практики 

 Работилница за уроци- 182 урока 
 Наблюдения на уроци – 167 наблюдения 
 Интегриране на ОВ 
 Обмяна на опит 
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Вашата работилница за 
уроци  

 В рамките на 8 минути и 19 секунди обсъдете 
в групата си, как бихте създали вашата 
работилница за уроци за една учебна година. 
Посочете 5 стъпки за нейното създаване и ги 
запишете на лист хартия. 

 Представяне на стъпките. I-ва група 
презентира 2 минути, всяка следваща 
разполага с 1 минута, за да надгради.  
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Нашата работилница за уроци и 
какво постигнахме с нея през 

последната година. 
 

Вместо да Ви покажем, просто ще 
Ви разкажем! 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JTb1vxx-GfTUAM&tbnid=gE8UoGJBZi-RgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm&ei=QPYOU7eKG8qN0AXh-4D4DA&psig=AFQjCNENKCWsT8aH_4c-EYGwHB3faKkBqQ&ust=1393575769427052


Уроци 

Изработка 

Съвместното 
планиране на уроци е 

в помощ и 
вдъхновение за 

колегите. То прави 
процеса истински и 

те кара да мислиш за 
другите . 

По този начин даваме  
най-доброто от себе 

си и се чувстваме 
полезни не само на 
учениците, но и на 

колектива . 
 

Извод 
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Визия и 
ценности 
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 Визията на училището 
присъства не само в 
коридорите, но и във всяка 
класна стая, изработена и 
интерпретирана по собствен 
начин от учениците. 

 Уменията и нагласите, 
включени във визията, са 
част от всеки час. 

 Ценностите, залегнали във 
визията на 90 СОУ през 
изтеклата година, се 
превърнаха в модел на 
възпитание за малките и 
големи ученици. 
 





Извод 

Членовете на 
училищния екип 

взаимно се подкрепят, 
насърчават, признават 

и ознаменуват 
успехите на своите 

колеги. 

Училищният екип 
работи в синхрон с 

извънучилищни 
структури /фондации, 

неправителствени 
организации и др./ 

Формиране на 
позитивна ученическа 
среда и положителен 
имидж на училището. 

Необходимост от по-
голяма гъвкавост  и 

откритост при 
комуникация с 

ученици и родители. 



Комуникационна стратегия 

 Графично оформление  на визията и ценностите  в коридорите и класните 
стаи. 

 90 СОУ разполага с изцяло нов сайт, с подобрена визия, комуникативност, 
гъвкавост и полезни иновации – Рубиката „Психологът съветва“ - 
http://sou90.org/ 

 Медийно отразяване на състезанията, базарите и други инициативи на 
училището в сайта на училището, в страницата във Facebook и каналът ни в 
youtube. 

 https://www.facebook.com/90SOU/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCoVE-ykBuD-CbMh930DxuQQ  
 Нашата цел е общността да има 24/7 достъп до информация, по всеки един 

от главните канали, познати на нашето време. Училището внедри в работата 
си и инструментите на Google – Drive, Calendar, Gmail. Предстои внедряването 
на виртуална класна стая и Еxit Tickets, (все инструменти, позволяващи 
достъп на родителите и учениците), така че да са запознати и улеснени в 
работата си с учителите и администрацията на училището.  
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Извод 

Работата по проекта позволи на 
учителите да припознаят в 

колегите си своите силни и слаби 
страни, да обменят опит на 

базата на реални и съприживени 
ситуации и заедно да търсят 

решения на проблемите в 
класните стаи. 

Работилницата за уроци даде 
възможност на нашите педагози да 

проявят креативност, гъвкаво 
мислене, да пречупят собствените си 
идеи за класна стая през призмата и 
опита на колегите си и да правят по-
добър подбор на инструментите и 

методите, които да използват в клас. 
Освен работилницата за уроци и 

наблюденията на часовете, учителите 
на 90 СОУ станаха по-отворени към 

организирането на мероприятия, към 
развитието на колектива като общност, 
към разбирането на другия и личната 

му ангажираност, към належащата 
нужда да работим заедно като екип, а 

не като индивидуалности. 



Благодарим ви за вниманието! 
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