
 Иновативно училище за 
ученици от начален етап

 Испански език / Английски език

 Приказен свят 

 Дигитално творчество

 Родолюбие

 Извънкласни форми ( народни 
танци , класически балет, латино 
танци, таекуондо, шах)

Реновирано, 
уютно и 
модерно



ВИЗИЯ



Партньорство с Посолството на Република 
Аржентина в България



ИНОВАТИВНО 
УЧИЛИЩЕ 
за ученици 

от 1 до 4 клас
(решение № 

391/17.07.2017 г. на 
Министерски съвет)



800 - 820

Енергиен 

старт

820 - 920

ЧАС БЛОК

1120 – 1200

Творчество 1300 – 1330

Релакс

1530 – 1700

Зони за 

подпомагане

ДЕЙНОСТИ В ИНОВАТИВНАТА НИ 
ПРОГРАМА



ЕНЕРГИЕН СТАРТ

• физическа активност 

Движа се, играя,
споделям и мечтая.



ГОЛЯМ БЛОК  - сутрин и следобед

Включва ЗУЧ и самоподготовката по:
Български език и литература

Математика



Презареждане
• Отдих-обяд

• Отдих-игри

• РЕЛАКС

Релакс, релакс, с класическа музика и отдих всеки ден. 
Носят ни спокойствие и нови сили за интересните неща, 

които предстоят през деня.



Творчество и зони за подпомагане

• ТВОРЧЕСТВО и креативност всеки ден, 
изработваме с любов изненади най-
прекрасни, за всичките приятели наши.

• ЗОНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Когато е трудно,  с помощ ти

проблемите реши.



Съвременни методики
 Envision, 

 Jumpido, 

 Jump Math, 

 “Пукльовци“, 

 „Дизайн шампиони“



Мониторинг на иновацията
на 01.03.2018 г. и 30.05.2019 г.

• Министерство на образованието

• РУО София-град

• НПО Асоциация «Родители»



ОЦЕНКА на ИНОВАЦИЯТА

ОТ  Асоциация „Родители“

21.05.2018 г. - 06.07.2018 г. 

Иновацията постига заложените в концепцията цели:

(1) Разпределение по нов начин на учебните часове ….
(2) Различна продължителност на учебните часове ….
(3) Задържане на учениците в училище и ангажирането на техните родители с 
училищния живот.
(4) Повишаване на положителната нагласа към учене и намаляване на стреса у децата.

Стъпка по стъпка
към успешни проекти



Цитати на родители, изразяващи
впечатлението им от иновацията

С:Аз малко критично мислех за този тип програма, но виждайки, че те 

идват с желание и с радост на училище, за тях е мъка ако са болни и не 

трябва да са на училище – за мене това е много важно.

_______________________________________________

Я: Това, което тук се предложи, мисля, че е най-удачният вариант –

целодневно с блокове и Мария не иска да има ваканция.

______________________________________________

К: Избрахме тази целодневна програма, която те ни представиха, аз 

веднага бях с две ръце ,,за’’ и  се оказва, че има много положителен 

ефект.



Р:...като цяло ми е много, много, много позитивно виждането за методите на 

обучение и целодневната програма и после всичко останало.

_______________________________________________

М:...че попаднахме на тези госпожи и харесахме програмата, която е 

целодневна, в общи линии е това и Иван е доволен и си правят проекти и 

въобще  с удоволствие идва на училище.

_______________________________________________

Х:...много ни харесва, което госпожите внасят като идеи и начинът, по който 

поднасят уроците на децата. И Ицо също не иска да идва ваканция и той 

иска и идва с желание. И даже като е болен предпочита да си е на училище, 

от колкото- вкъщи.

С:.Извинявай, че те прекъсвам, ние затова не се разболяваме.



18.12.2019г. Екипът на началните учители спечели престижен приз на РУО 
София-град “Иноватори в образованието” в раздел “Учители, вдъхновили
учениците за постижения в учебния процес” и ще участва на национален 
кръг в Първия конкурс за иновации в образованието.



от 2015 г. и до днес

Google drive – пространство за споделяне на:

Документи

Ресурси

Уроци

Google Classroom



Какво още предлагаме?

• Голяма и малка Актова зала

• Зала «Космос»

• Зала «Енвижън»

• Зала «Земя»

• Компютърни кабинети

• Игрална зала

• Голям физкултурен салон

• Етнографски музей



Какво още предлагаме?

• ОБНОВЕНА БИБЛИОТЕКА



Благодарим 
за 

вниманието!

жк Люлин 2, ул. 204 № 3
02/8250854

е-mail: office@sou90.org; 
Website: sou90.org


