
Уважаеми гости,  

скъпи ученици, учители и родители, 

 

Тази вечер нашето училище рисува финалния щрих от 

поредица от дейности, посветени на 40 годишнината от 

създаването на училището. Събитието се осъществява в 

навечерието на 1 ноември, Денят на народните будители и 

в контекста на образователни реформи, очертани от новия 

закон за предучилищното и училищното образование с 

придружаващите го стандарти. Новият закон дава повече 

свобода, автономност, възможности за иновации и 

изграждане на ясна идентичност на всяка образователна 

институция, а народните будители ни вдъхновяват да 

работим с Дух и сила за реализиране на визията и 

ценностната система на училищната общност. 

В рамките на човешкия живот 40тата годишнина се 

свързва с натрупан опит, с който влизаме в  зрялата възраст 

и това е времето  за придаване на по-голяма стойност на 

опита. Нашето училище съществува от 1976 г.  и има богата 

история, с успехи и постижения, както  и трудности, 

преодолявани винаги с оптимизъм и вяра в бъдещето. 

Училището е натрупало опит в изучаването на испански 

език, гордее се със значими спортни и академични 

постижения, технологично обновление, сътрудничество 

между учителите, както и с партньори от различни 

организации, голям брой реализирани проекти. 

Испанският език се преподава повече от 20 години в 

нашето училище.  От далечната  1993 г., тогавашното 90-то 



ЕСПУ приема името на един от националните герои на 

Аржентина - генерал Хосе де Сан Мартин.  От тази дата над  

двадесет випуска  възпитаници на нашето училище са 

получили възможност да опознаят невероятното 

богатството на испанския език  и  многото възможности за 

реализация, които той предоставя. От тази дата е и 

партньорството ни с посолството на Република Аржентина в 

България. 

Богатата спортна дейност излезе от кръга и успехите на 

конкретен спорт, като хандбала, с който години наред 

традиционно се гордеем. Учителите реализираха  проекти  

като състезанието „Бързи, смели, сръчни“ и проект „Да 

спортуваме заедно с родителите“, които включват цялата 

училищна общност, показаха устойчивост и развитие във 

времето. 

Визията на училището в дългосрочен план е нашите 

ученици да бъдат знаещи, можещи и уверени, водени в 

своето обучение от иновативни учители с лидерски 

качества и ефективност на преподаването. Този процес  да 

бъде подкрепен от общността – родители, училищно 

настоятелство, обществен съвет, партньорски организации, 

район Люлин, РУО София-град, МОН.   

Графично оформена, визията на училището присъства 

не само в коридорите, но и във всяка класна стая, 

изработена и интерпретирана по собствен начин от 

учениците. 

В съответствие с визията на училището, сме поставили 

акцент върху усъвършенстване на преподаването.  



За целта учителите се включват в квалификационни 

курсове, а едновременно с това се създава подкрепяща 

технологична среда, работят заедно в планирането на 

уроци, обменят опит и интегрират обратна връзка за 

преподаването си. Само през изминалата учебна година в 

работилницата за уроци учителите създадоха 182 урока и 

взаимно наблюдаваха 167 урока. Изводът, който направиха 

от тази дейност, е: 

 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 . 

През настоящата учебна година около 25% от 

учителите са новоназначени. Всеки от новоназначените 

млади учители има ментор от учителите, доказали своите 

професионални качества в училището. 

Смисълът на дейността ни и фокусът на нашите усилия  

е насочен към учениците. За да бъдат активни участници в 

учебния процес, на учениците се дават възможности за 

включване в различни училищни дейности, в зависимост от 

интересите и способностите им. Чрез работа по различни 

проекти, разнообразие от извънкласни дейности, всеки 

ученик открива своите таланти. Освен участия в състезания 

и олимпиади, учениците изработват и продават  артикулите 

на всички благотворителни базари, които провеждаме; 

озвучават и помагат  за всяко голямо събитие в училището, 

грижат  се за декорите, те са  водещи и актьори. 



В своята дейност изключително много разчитаме на 

доверието и помощта  на  родителите. От тази учебна 

година възстановихме регистрацията и дейността на 

училищното настоятелство, с чиято подкрепа реализираме 

и днешния празник. 

През последните 5 години подобрихме значително 

материалната база в училището – създадохме  възможности 

за използване на нови технологии в учебния процес, 

ремонтирахме актовата зала, зала за занимания по 

интереси, зала за презентации, обновени класни стаи, 

свободни зони за четене във фоайетата, обновен интериор 

в коридорите. Най-значителното постижение, от гледна 

точка на инвестициите в тази област, е извършващото се 

саниране на сградата  и  подменената електрическа и 

отоплителна инсталация, което се осъществява 

благодарение на кмета на район Люлин, неговия екип и 

Столична община. 

 

В заключение ще кажа, че в никакъв случай не ни беше 

лесно, но за пореден път се убедихме че 

предизвикателствата се преодоляват  с труд, постоянство, 

сътрудничество и желание да успееш!  Неповторимо е 

усещането да държиш в ръце резултата от своя труд. 

«Цялата Вселена се крепи на любовта, хармонията и 
сътрудничеството. Ако използваш мислите си в съгласие 
с тези принципи, ще преодолееш всяко препятствие.» 

УЕЙН ДАЙЪР 

 



  Благодарим от сърце на посолството на Република 

Аржентина в лицето на Н.Пр. посланик Алберто Троеба, на 

кмета на район Люлин г-н Милко Младенов, екипа на РУО 

София-град, на нашите партньори от фондация „Заедно в 

час“, „Каузи“, „Темпо“, „Наградата на херцога на 

Единбург“, ансамбъл Люлин. 

Сърдечно благодаря на училищното настоятелство с 

председател Елеонора Киричева, на всички ученици, 

учители, родители, ръководства на 90 училище, свързали 

своя път в част от живота си със създаването и развитието 

на 90 училище. 

 

Честит празник!чилищният екип работи в синхрон с извънучилищни 

структури /фондации, неправителствени организации и др./ 


