
1961/63 г.

Открива се новото 51-во училище.Директор е Мария Георгиева.Ученици-632, учители-
32.

Сградата не е довършена и учениците са разпределени в 19-то и 36-то училища до
завършването и.

15.ІХ.1961г.- тържествено откриване.

11.І.1962г.- учениците влизат в новата сграда.Отопляват се с печки.Правят подаръци за
училището с лични средства.

1963/64 г.

- Паралелките са: 16- начален курс и 21- среден.Учениците събират суми за кораба

“Радецки”

1964/65 г.

-Броят на паралелките е увеличен, а учителските места- попълнени.На 31.V.64г.
изпращат своя първи випуск.

1965/66 г.

-Създава се паралелка за ревматично болни ученика, 67 от които се класират за
следващия кръг.Спортистите печелят победи.

1968/69 г.

- Посветена на опознаването на Родината. Н.Янкова/П.Д./ организира експедиции до
забележителните обекти на България.

1969/70г.

-Училището приема името Васил Демиревски. Тържествено поклонение пред гроба на
патрона.

1970/71г.

- 10год. от създаване на училището. Първият юбилей се чества в салона на

ЦДНА.Присъстват бивши учители и ученици. За непрекъснат 10-годишен труд са
наградени 19 учители.

1971/72г.

-Училището е определено като „Модел на новото единно политехническо училище” в
района.

1972/73г.

- 51-во училище е включено в експеримента за двусрочно обучение. Като базово уще
организира обучението по нов тип програми. Запазва водещите си позиции в спортните
изяви от районен и национален мащаб.



1974/75 и 1975/76г.

- Контакти с Дома на изкуствата за професионално ориентиране и стимулиране на
таланти. Самодейците печелят всички призови места на районните конкурси.

1977/78г.

–Под знака на 100г. от Освобождението на България. Златен медал за хора на
училището на V РПХС.

1978/79г.

– Първото атестиране на учителския колектив- високи оценки.

1979/80г.

- „1300 години България” и честване на 70-годишнина от рождението на

Н.Й.Вапцаров. Първо място в междуучилищното съревнование. Обмяна на опит сІІІто
училище от Благоевград. Кристална купа и парична награда за организирана

туристическа дейност.

Златен медал за хора на VІІ РПХС.

1980/81г.

- Двадесетгодишен юбилей на училището.Литературна екскурзия до старите столици-

Плиска, Преслав, В.Търново.Участие на тържествата в Жеравна по случай 100г. от
рождението на Й.Йовков.Училището привлича хора на изкуството с цел разгръщане

творческите възможности на учениците.Резултат: Сребърна значка и Голямата награда
на VІІІ РПХС.Гости от Куба.Нови 5 кабинета и 2 класни стаи, обзаведени от УН.

1981/82г.

- Училището е включено в новосформирания Комплекс№1 на р-н Красно село.

1982/83г.

– Високи резултати на олимпиадите по математика, БЕЛ, химия, физика .Първи места в
традиционните спортни изяви. Златни значки за, грамоти и почетни звания за учителите.

1983/84г.

- Първо място за секция „Художествено слово” на РПХС.Участие в юбилейното
честване на поета Г.Струмски в НДК.

1984/85г.

- Училището е включено в експеримента за 5-дневна работна седмица.Обединението
по

БЕЛ работи съвместно със СУ”Кл.Охридски” за обучение на студенти и прием на

стажанти.Отлично представяне на олимпиадите по математика, химия и физика.На



прегледа на санпостовете 51-во училище става национален първенец, а победителите
са изпратени в Монголия за участие в прегледа на страните от СИВ.

1985/86г.

- Юбилей-Четвърт век 51-во училище! Издадени са сборни материали от ученици,
учители и служители.Награди за заслужили учители на юбилеен ПС с участието на
всички бивши и настоящи учители.С Указ №1185/ДС на НРБ

училището е наградено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен.Участниците в

състезанието на санпостовете в Монголия печелят златен медал и грамота.

51 СОУ на 25 години-юбилейна книга от

1985 година

1986/87г.

- Трета година от експеримента „5 дневна седмица- 40 мин. час”. Оценява се като
успешен и се въвежда в цялата страна.Отново първи награди в Сформира се прегледа
на художествената самодейност, градското състезание по информатика, районното

състезание по транспортна техника, викторината по гражданска отбрана, комплексно
класиране за спортна дейност на VІ район.За ІІ кръг на олимпиадата се класират 18
ученика.Плувците са на ІV място.

1987/88г.

- Първенци във всички извънучилищни дейности.

1988/89г.

- 1146 ученици- среден успех-мн.добър 4,94.

1989/90г.

- Година на промените. Сформира се ядро по екология. Кръжоците по литература и
химия издават вестничета.

1990/91г.

- Училището продължава да е база на СУ.Назначен е педагог-психолог.Въвежда се
паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство/ИИ/ в 8-ми

клас.Учениците в нея са избрани с конкурс.Те ще продължат и в ІХ кл.- предстои
училището да се обособи в СОУ.Това е 30-годишнината от основаване на
училището.Отбелязана е с множество спортни прояви и спечелени награди.

1991/92г.

-С решение на МОН 51ОУ става СОУ с профилирано изучаване на ИИ. Променя се името
на училището-Елисавета Багряна. Директор става Траянка Райкова след конкурс.
Училището поема по нов път, но това не променя традициите- първенци на олимпиадите
и в спортните състезания.



1992/93г.

-Започва с 958 ученика в 32 паралелки, 58 учителя, вкл. 2 ПД, психолог и
директор.Училището е включено в националната мрежа „Училища на здравето” по
проект на СЗО. В чест на 100-год. от рождението на Е.Багряна започва издаването на

вк „ С душа на чучулига”.Открита е изложба на учениците от ИИ с картини по нейни

стихове.Конкурс за лично творчество по класове.Участие на изложба в НДК с картини на
учениците от ИИ.Висок успех на участниците в І и ІІ кръг на олимпиадите по БЕЛ и

физика.Победи в спортните състезания. Организирано е Зелено училище.

1993/94г.

-Провежда се прием на паралелки по ИИ след 7 и 8 клас.В ІХ клас е обособена
паралелка по маркетинг. От 25.ІІІ. до 11.ІV. учениците от ИИ представят картини в
Центр. фоайе на СУ и на „Шипка”6. Добро представяне на олимпиадите по физика и
химия- 3-ма отиват на ІІІ кръг и са приети в НПМГ.

1994/95г.

-Учениците са 1019 в 42 паралелки . Постижения на олимпиадите: по физика-9 на
ІІкръг, по химия-14 на ІІ кръг и две победи на ІІІ кръг. В конкурса по безопасност на
движението са наградени 4-ма ученика с първа награда. Учениците от ИИ участват в
изложбата на детски илюстрации по случай 190г. от рождението на Х.К.Андерсен .

Наградените в НК „Образование” участват в изложба в Берлин. Графики на ученици са
подредени на „Шипка”6, „Солунска”48 и галерия Асен Василев.Училището печели І
награда на ІІ национална конференция за проект на самофинансиращи се дейности.

ІІ място на състезанията по баскетбол-столично първенство.

1995/96г.

-Обучават се 1075 ученици в 45 паралелки: 34 общообразователни, 8 с профил ИИ, 3 с
профил икономика и мениджмънт.Педагогически кадри- 74. Стимулира се личното
творчество на учениците. В националния конкурс „120г. Априлско въстание” – 2 отличия,
на олимпиадата по философия-2-ро място за ученичка, приета без конкурсен изпит в СУ,
а по химия-ученици заемат ІІІ и ІV места.В Зимната академия по ИИ-І място, ІІІ място на
световната изложба във Франция „Светът в който живея” за плакат.Самостоятелна
изложба в Американския колеж. Бяло училище за 105 деца.

1996/97г.

-1067 ученици, 45 паралелки: 33 общообразователни, 9-ИИ, 3-профилирани, 75
педагози. Учениците системно повишават знанията си и печелят награди- на състезания,
изложби и олимпиади.Художниците – на националния преглед в Бургас, Зимната
академия в

с.Дрен, национален пленер в Пловдив.Самостоятелни изложби в галерия Асен Василев
и на „Шипка”6.

1997/98г.



- 955 ученици, 42 паралелки, 72 учители. Създава се паралелка с интензивно изучаване
на френски език.Начало на разширеното РЧЕО. Две изложби на ученици от ІХ клас.

І награда в конкурса на Руския КИЦ по случай 3.март. Награди в конкурса за борба с
тютюнопушенето.Един ученик прави иконостас в часовете по иконопис.Момичешкият
отбор по волейбол заема І място в общинското и ІІІ – на градското първенство.Наградата
е почивка в Равда, където печелят турнира по плажен волейбол.

1998/99г.

-957 ученици в 42 паралелки, 72 преподаватели. Участие в конкурси на общинско и
национално ниво

1999/2000г.

-Ученици-958, 42 паралелки, 72 преподаватели.Организирана е занималня за НК и
различни форми на РЧО с допълнително заплащане. Участие в конкурси на общинско и
национално ниво. Първа награда в конкурса „21 век” , организиран от Френския институт.
Успех на олимпиадите—І и ІІ кръг. Отборът по волейбол с треньор Надя Велева става
вицешампион на България и първенец на София. Паралелките по ИИ участват в
изложби, уредени от район Красно село, МОН и самостоятелна – в музея на Боянската
църква. Получават 9 индивидуални награди в конкурса за плакат на тема „Антиспин” ,
както и отпечатване на 1200 картички и 500 плаката за Уницеф с които участват на
изложба в Испания, където печелят І място за колаж, ІІ- за картичка и І, ІІ, ІІІ места за
плакат. УН отпуска средства за отпечатване на дипляни и календар за 2001г. с рисунки
на ученици.

2000/01г.

-938 ученици, 39 паралелки, 69 учители. 40-годишен юбилей . Тържествен концерт-
спектакъл в ЦДНА.Изложба „Историята на 51 СОУ”- със съдействие на родители,
ученици и преподаватели, осигурили снимки, спомени и съчинения. Златна значка от
Мати Болгария. Високи резултати на годишните тестове. На конкурса за съчинение- 2
награди на национално ниво, а есетата са отпечатани в книга. Отборът по волейбол
става републикански шампион след като е първи в район Кр.село и София.Фолклорната
група

„Багри” участва в ТVпредавания и в благотворителен концерт пред Народния театър на

24.май. Ученици украсяват училището с 2 стенописа и 1 стъклопис.Иванка Ставрева от
ХІІ кл.направи стенопис в сградата на община Кр.село.

25 ученици участват в изложба „Детски игри” –Швеция и получават златен медал и
грамота.

2001/2002 г.

882 ученици, 36 паралелки. Участие в много конкурси; “Водата на моя град” - 13
отличени; “На борба против тютюнопушенето” – една поощтрителна награда; “Европа в

училище” ( категория до 18 г.) – II и III награда .

2002/2003 г.

Под знака на 110 г. от рождението на Ел.Багряна, десет години – училищен вестник.



Ученици от 12 клас илюстрират Нац.издание “Аз съм” – сборник есета. Участие в
годишното изложение на училищата в НДК. Ученици от 51 СОУ гостуват на худ.колеж в
гр.Амиен – Франция; Ученици от 6 и 7 кл. С висок успех по АЕ – членове

на

Британската библиотека и получават от там допълнителни материали. Фолклорна група
печели отличия, Волейболният отбор – спечели първо място на градско и републиканско

първенство.

На 18.12.2002 г. е сформиран клуб на “Пенсионерите от 51 СОУ”. Събират се един път
месечно и на 24 май поздравяват действащите си колеги.

2003/2004 г.

Година на спортни победи. Отборът по волейбол се класира на първо място в XX

Ученически игри и е изпратен в Италия на приятелски турнир. На I Фестивал в

Европа за традиционни народни изкуства – трима изпълнители отличени с грамоти,
фолклорна

група на 51 СОУ печели почетен знак на Старопланинския фестивал “Балканфолк 03 “

. На олимпиадата по БЕЛ – 4 отличия. Учениците от 4 б клас издават книжка с техни
творби и илюстрации. На конкурса “Мир на вселената “ – и “Красива е моята

Родина”индивидуални и групови награди . Клуб “Млад огнеборец” взема II място на
районните състезания. От 29 до 30 май на ул. Герлово – 7 е организирана изложба “

Първи стъпки в изобразителното изкуство” на учениците от 9 б клас, а в Боянската

църква – изложба на дипломните работи на 12 клас.

2004/2005 г.

774 ученика, 35 паралелки, 61 учители. Девиз на годината “Образованието е
найдобрата инвенстиция”. На 01.11.2004 г. директорката на училището г-жа Райкова
излиза в пенсия.

На нейно място идва г-н Асен Иванов Александров.

Подема се активна кампания за набиране на ученици за I клас с участие на всички
учители от начален курс. Изяви на различни нива бележат фолклорна група “Багри” и
вокална група “Миг”. Ученици от 51 СОУ участват в ТV- шоу “Стани богат” и в
състезание и в състезание по колоездене, организирано от КАТ. В културен дом
Красно село е подредена годишната изложба на учениците от 12 клас /ИИ/.

Отремонтирани и основно оборудвани са 3 компютърни кабинета. Компютър с

Интернет е поставен и библиотеката . Целият колектив преминава курс на обучение за
начална компютърна грамотност. Създаден е сайт на 51 СОУ. Ремонтирани и

оборудвани са кабинетите по химия, биология и ателие № 1 – Кабинет по ИИ ще се
използва и като изложбена зала. Стените на училището по коридорите са украсени с



картини на учениците от 51 СОУ. Цялото училище е богато озеленено. Бе спечелен
проект за озеленяване на училището по конкурс на МОС за 2000 лв., а средствата са

усвоени по предназначение. Участниците в конкурса “С очите си видях бедата” – 3
награди, “Бог е любов” – I награди , 3 поощтрителни. Отборът по волейбол –
реп.първенец, участие на световните ученически първенства в Италия,; Млад

огнеборец – I място в района ; I награда за есе , с две думи УСПЕШНА ГОДИНА !

2005/2006 г.

В юбилейната 45-та учебна година се осъществи проект по програма “Коменски 1” в
рамките на програма “Сократ”, финансиран от Европейската комисия на ЕС. В него

участваха 24 ученици от ХІ и ХІІ клад и четирима учители- двама по Френски език: гжа М.
Абаджиева и г-жа С. Ефремова и двама по Изобразително изкуство: г-жа И. Дончева и
г-ца М. Дончева. Проектът е осъществен в партньорство с гимназия Ла Отоа, гр.Амиен,

Франция. Темата на съвместнияпроект е:

“ Художествените форми в посока Изток-Запад”.

Направените взаимни посещения на двете групи от френски и български ученици и
учители, запознаха съответно гостуващите с историческото и културно наследство на

страната ни, с традиционното и съвременното изкуство.

Учениците подготвиха и представиха две изложби:

Първата – на тема “ХОРО”, в края на месец октомври 2005 година, в гр. София
и Втората – на тема “ЛАБИРИНТ” в гр. Амиен през месец април 2006 година.

Изложбите имаха много широк отзвук сред местната общественост, родителите,
учителите и учениците от двете гимназии. Заснемането, записването на DVD и
представянето на филма в мултимедийните кабинети бе изцяло реализирано от
българските ученици. Филмът отразява цялостното развитие на съвместния проект като
съчетание на художествените форми с аудио-визуалното изкуство и езиковите умения.

През учебната 2005-2006 г. в 51 СОУ “Елисавета Багряна” започна да функционира
електронен информационен център. Телефонните номера на електронната централа :
950 65 60 и 950 65 61, дават възможност на родителите да получават своевременно и по
всяко време информация за детето им. Освен това информационната система дава и
сведения (съобщения) към мобилните телефони при активиране на безплатната услуга
“E-mail към SMS”.

Ученици от 51 СОУ се представиха успешно в телевизионното предаване “Искам да
бъда” (ІІІа клас с кл. ръководител г-жа З. Делиева) и в районната викторина “Памет
българска”- ІVа клас.

През месец ноември се състоя и събрание на училищното настоятелство към 51 СОУ

(регистрирано в СГС през 2005 година.)Изключително сме признателни на всички негови
членове и най-вече на г-жа Мария Цонева- председател на УН и г-н Марио Сърбинов за
отзивчивостта и активната работа в полза на училището ни. Продължава работата на
ученическия съвет в 51 СОУ и в края на учебната 20052006 година бе проведен Ден на
ученическото самоуправление- през месец май. Децата активно се включиха в
отбелязването на световния ден за борба против СПИН- 1 декември, в Училищния



фестивал и в литературния конкурс на тема “Моето училище”. Литературните творби
класирани на призови места бяха поместени вюбилейния брой на училищния вестник “С
душа на чучулига”.

Учителите продължават да повишават своята квалификация. В училището ни бе
организин компютърен курс- ІІро ниво и след положен изпит курсистите получиха
свидетелство от колеж “Евклид”.

Продължи дейността на клуб “Млад огнеборец”. Момчетата от клуба завоюваха І- во
място в регионалния преглед на младежките противопожарни отряди в София и бяха
наградени със специална награда- два дни почивка в курорта Албена и участие в
националното състезание.

Изключителни са постиженията на отбора по волейбол- момичета под ръководството на
г-жа Надя Велева- златен медал на финалите на Градското първенство и бронзов медал

на световния турнир на училищните отбори в Италия.

Освен спортните успехи, с радост отбелязахме честната и достойна постъпка на 4 деца
от ІV клас на нашето училище, които на 3ти май намират захвърлено дамско портмоне,
предават го на служителя от охранителна фирма “Егида” и така то стига обратно до
собственичката си , благодарила с трогателно писмо.

При изключителен интерес премина мултимедийното представяне на Гранична полиция
в 51 СОУ. Продължава взаимодействието с г-н Райчев от Детска педагогическа стая и
активната работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.

Стремежът на колектива и училищното настоятелство към непрекъснато подобряване
на материалната база даде отново резултат. От тази учебна година в училището ни
функционира и мултимедиен кабинет с компютри, DVD и 29 инчов телевизор. Започна и
създаването на собствена база от образователни филми, игри, програми и музика.

Отлични са резултатите на учениците ни при представянето на олимпиадата по БЕЛ,
химия и математика, като Росица Янчева от 7 а клас успя да се класира за участие в ІІІ
кръг на олимпиадата по БЕЛ.

Учениците от профилираните паралелки по ИИ представиха изложби в галерия

“Максим”- абитуриентите от випуск 2006 и в културен дом “Красно село”- ученици от ХІа и
ХІб клас.

С голям ентусиазъм се включиха и учениците от НК и СК в училищния конкурс по случай
45 годишния юбилей. На 27.04.2006 г., възпитаниците на 51 СОУ “Е. Багряна”
представиха впечатляващ концерт- спектакъл в залата на ВВМЕИ.За своята 45
годишнина нашето училище получи поздравителни адреси от Президента на РБ, от
Министъра на образованието и науката и от район Красно село. На 28.04.2006 година, в
двора на 51 СОУ се състоя юбилейно тържество с художествена програма.

Със съдействието на всички- и ученици, и родители, и общинска администрация, и колеги
се възстанови училищният парк. Сега той вече е едно уютно място с много зеленина и
пейки за отдих.

В края на учебната година- въпреки активната работа се организираха-футболен турнир
и математическо състезание.



За ПЪРВИ път през новата учебна година в 51 СОУ ще има паралелка с профил
“Информационни технологии”. Приемът през месец юни премина при повишен интерес.

2006 / 2007 г.

Учебната година стартира успешно. В резултат на засиления интерес към нашето
училище бяха сформирани четири паралелки в първи клас с две полуинтернатни групи и
един подготвителен клас.

Благодарение на Prosoft Bank и лично на зам. кмета на община Красно село, училището
ни има вече собствено знаме.С него участвахме в парада на училищните знамена в Деня
на народните будители на първи ноември.

Наши ученици: ДианПопов- IV „Б” клас ,Илиян Любомиров и Павлин Гаджалов отVI клас
се представиха отлично в турнир по шах в градското първенство.

Педагогическата колегия и ръководството на училището връчиха грамоти и награди на
ученици с голям принос за издигане на доброто име на училищито.

Мартин и Евгени Тодорови от XII „А” клас със съдействието и под ръководството на

г-н Александров, направиха електронния сайт на училището. Той е изпълнен с много
информация и богат снимков материал за дейността на училището, както и за
предстоящи събития.

Специална грамота и благодарност получиха учениците от VII „Б” клас с класен
ръководител г-жа Р. Дакова. По тяхна инициатива се събраха средства за ремонт на
съблекалните във физкултурния салон. Освен това изцяло беше обновен малкият
физкултурен салон и кабинета по трудово.

За да отбележи приемането на България в Европейския съюз, нашето училище направи
голямо тържество с масовото участие на всички ученици. Дни преди това бяха
изработени табла за страните членки и техните знамена, които взеха участие в парада на
знамената.

Успехите на нашите ученици продължават да ни радват. Камелия Цанчева отXI „А” клас
спечели награда от конкурса за литературно есе „България в Европейския съюз”.

Благой Цицелков отVII „В” спечели наградата „МладФотограф” на съюза на българските
журналисти и списание „Нова зорница”.

На 09.02.2007г. представители на училището участваха в шествието в подкрепа на
българските сестри и палестинския лекар, несправедливо осъдени в СПИН-делото в

Либия.

Училището се гордее с ученици от девети и единадесети клас, които спечелиха награди
от конкурса за литературно есе „България в Европейския съюз” на район Красно село.В
същия конкурс се изявиха и нашите млади художници.

Ръководството на училището и педагогическият колектив намериха правилния път за
наказание на провинилите се ученици. Те положиха обществено полезен труд като се
включиха в боядисването на оградата на училището. Това имаше положително
въздействие върху тях за опазване на имуществото.



На състезанията по БЕЛ и Математика отлично се представиха наши ученици от VII

„А” клас.

На олимпиадата по математика учениците от IV „А” клас се класираха за втори кръг.

Отличното представяне на седмокласниците ги отведе на втори кръг на олимпиадата по
химия и биология.

Традиция стана представянето ни на националния форум „Орфеева дарба”. Изяви
имахме и във Форума на визуалните изкуства „Д’ АРТС” 2007, където получихме високо
признание.

Благой Цицелков от VII „В” клас отново получи първа награда - Този път на конкурса
„Блага вест”.

Вдъхновени от пролетта проведохме „Празник на цветята”, на който всеки клас имаше
възможност да засади цветя и така да направи двора по-красив.

За отлично свършената работа в пролетното почистване на 20 април, нашето училище
спечели първо място в район Красно село и получи награди.

Задоволство и гордост предизвика представянето на ИваМихайлова Тодорова отVIII „В”
клас в националния кръг на състезанието по БЕЛ за седми клас. Тя постигна 99 точки от
100 възможни за най-кратко време 20,34мин. и получи награда лаптоп от министър
Даниел Вълчев.

Достойно защити името на училището и предизвикаха нашата гордост волейболният
отбор - девойки като шампионки на София, а момчетата от клуб „Млад огнеборец”
първенци в районните състезания и вицешампиони на София и ученици от IV „Б” клас в
състезанията по безопасност на движението.

За поредна година тържествено бе честван празникът на училището. Имаше изяви на
ученици - много песни, танци и кулинарна изложба. Г-жа

Р. Комова проведе открит урок посветен на математиката и физиката. Имаше и конкурс
по рисуване в двора за големи и малки художници. Малките украсиха двора с красиви
цветни рисунки, а големите нарисуваха картини, с които се украсиха коридорите на
училището. Голяма заслуга за това имат преподавателите по изобразително изкуство.

В деня на ученическото самоуправление ролята на директор, помощник директор,
психолог и учители по различни предмети заеха учениците, избрани сред най-добрите.

На Републиканското индивидуално състезание по класически шахмат в Слънчев бряг
отлично се представиха Марсел Коловски I „Г”, Диан Попов IV „Б” и Илиян Любомиров

VI „В”.

Нашият ученик Йордан Киров от VI „А” зае второ място в ученическата олимпиада
„Глобул смарт”. Лора Хубанова и Христина Христова от IX „А” бяха наградени на
национален конкурс, посветен на 170 год. от рождението на Васил Левски.

След края на учебната година за учениците от начален курс бе оргарнизирано за първи
път „лятно училище”. То беше открито с весел празник в парка на училището. С
доброволната помощ на родителите там беше оформен красив кът с фонтан.



Училището участва в проекти, в резултат на които бяха ремонтирани ателиетата на
художниците и санитарните възли. Получихме одобрение и за подмяна на дограмата на
цялата сграда. Очаква се и асфалтиране на две от спортните площадки.

Наред с материалните придобивки и успехите на учениците, преподавателите в 51 СОУ
продължиха да повишават своята квалификация, за да бъдат по-добри
професионалисти и да отговорят на динамичните промени в образованието.

2007/2008 г.

Посрещаме учебната година в обновена сграда – сменена дограма, нови щори,
боядисани стаи, освежени коридори и отново много цветя.

Училищният парк, стана още по-красив с направата на фонтан, алпинеум, препълнен
нови цветя и алеи.

Училищният вестник „Вести+”, започна месечното си издание „Нещо
свежо”, обновен с много нови рубрики. „Сайтът от ученици за ученици”, стартира на 15
септември с нова визия.

Открит бе новият 4-ти компютърен кабинет – оборудван с последно поколение
компютри и започна подготовката за създаване на нов информационен център на 51.
СОУ. Тя стигна до оборудването на залата с голям плазмен телевизор, система за
домашно кино и чисто нова компютърна конфигурация. Системата за домашно кино бе
закупена със събрани средства от голям коледен базар.

Стартира „Клуб на младия web-администратор”. Бяха направени групи с по 10 ученика
във всяка, които трябваше да направят два ученически сайта.

От 26.11.2007 година 51. СОУ е под видео контрол. Със средства на училищното
настоятелство и доброволен труд са закупени и монтирани на възлови места 8 камери,
които чрез интернет връзка могат да се наблюдават от оторизирани лица навсякъде.
Данните се записват и съхраняват за повторно преглеждане.

Продължи традицията за отбелязване на 1 декември (Световен ден за борба със
СПИН). Бяха подготвени информационни постери, за всеки етаж. „Вести+” издаде
специален брой посветен на темата.

Снимка на 51. СОУ направена от ДесиславаМатеева - град София, краси календара на
министерството на образованието за декември 2008 година.

В началото на януари бяха преасфалтирани големият и малкият двор на училището.

В училището беше открита специална изложба за противопоставяне на насилието, тя бе
организирана от община „Красно село”, и бе представена от г-жа Ваклинова.

На 14 февруари, по стара училищна традиция бяха раздадени „валентинки” от
специално направената и украсена от учениците поща.

27 март беше обявен, като ден срещу агресията. Учениците носиха лентички „Аз съм
срещу агресията”. Така ние подкрепихме националната кампания против насилието и
стараха в училище.

Взехме участие в общинско състезание „Умеем ли да общуваме?” и заехме място в
челната тройка.



Празникът на училището бе отбелязан с „Ден на таланта”, в който взеха участие
много ученици а и директорът Асен Александров. Той се проведе по идея на
ученическия съвет. Много съществена част от празника на училището беше
представянето на „Най-дългата училищна рисунка”. Много медии отразиха празника,
някои от тях са: „БНТ”, „TV7”, седмичника за образование и наука „Аз Буки”,
информационна агенция „Фокус”, естествено и училищният вестник „Вести+”, както и
други медии.

Преподавателката по български език и литература Росица Дакова бе номинирана
за „Най – добър учител в България” от фондация „Св. св.

Кирил и Методий” и МОН, като зае престижното второ място.

Преподавателката в начален курс, г-жа Славейкова – спечели индивидуален проект
по програма „Коменски” с двуседмично обучение в Лондон.

Много учители осъществиха немалко – извън класни дейности и изяви:

- г-жа Димитрова – празник на физиката.

- г-жа Нешева и г-жа Щиркова – „Стани богат … със знания”.

- г-жа Фратева и г-жа Ахмакова – празник на математиката.

- г-жа Ефремова – викторина за Италия.

- г-жа Тачева и г-жа Софрониева – състезание по география.

- г-жа Дончева, г-жа Василева, г-н Христов – изложба 12. клас. - г-жа Абаджиева и г-н
Иванов – организираха конкурс за нашият патрон Елисавета Багряна.

- г-жа Велева, г-жа Янкова, г-жа Тодорова, г-жа Борисова – организиране на спортни
турнири.

- г-жа Шопова – конкурс „Моето християнско семейство”.

- Преподавателят по музика г-н Милчо Ценов, организира множество концерти на
вокална група „Миг”, не само в училище, а и в район „Красно село”.

- г-жа Борисова, ръководител на клуб „Млад огнеборец” – стигна до национално
първенство в к.к. „Албена”.

- г-жа Рашева – ръководител на екипа на училищния вестник, който издаде специален
брой по случай 115 годни от рождението на Е.

Багряна.

- г-жа Дертлиева, г-жа Василева, г-н Христов – организираха изрисуването на
най-дългата училищна рисунка, с помощта на родители, директора, пом. директорите,
учители и най-вече учениците на 51. СОУ.

- През цялата учебна година и учителите и учениците представяха мултимедийни уроци.
Така уроците са по-хубави, според ученици.



Педагогическия съветник Ани Паскалиева и медицинската сестра в 51. СОУ – Юлия
Димитрова , работят по здравна програма в свободните часове на учениците. Здравната
програма засяга не само физическото, но и психичното здраве на учениците.

По традиция на 9 май - Деня на Европа, бе проведен ден на ученическото
самоуправление. Ръководните постове се заеха от ученици – избрани чрез конкурс
(бяха подавани молби,мотивационни писма и автобиографии) някои ученици пожелаха и
да преподават.

Станислав Христов заедно със своите ученици от 12. клас изрисува мазето в
училището в красиви рисунки. Инициативата бе медийно отразена от TV7.

51. СОУ се представи на „Панира на образованието 2008”. Благой Цицелков от 8. „б”
клас представи училището с презентация и зае първо място.

Първокласниците отбелязаха с много тържества завършването на първата си учебна
година с много празненства и дори театър.

За следващата нова учебна година бяха заложени нови паралелки за
кандидатстването след 7. и 8. клас. Следваше прием за след 7. клас, освен за
паралелките: „Изобразително изкуство”, „Информационни технологии” и „Уеб-дизайн” с
изучаване на английски език, предлагаме и „Стопански мениджмънт” с изучаване на
английски език. След 8. клас технологичен профил – „Информационни технологии”,
прием по документи.

Горди сме от постиженията на наши ученици, достойно представили се в различни
сфери на образованието, културата и спорта.

В националния конкурс „Моите будители” – наградени за есе и получили покана за
тържествено връчване на наградите им в НИМ – Полина Цанова и Венцислава
Вергиева от 11. „а” клас и Гергана Иванова и Соня Тодорова от 10. „а” клас.

Отлично представили се на математически турнир проведен на 17.11.2007г. са нашите
отлични ученици: Марсел Коловски, Светослав Ганчев, Валентин Милошев от 2. „г” клас,
Ема Стоянова, Ясен Първанов,

Самуил Людмилов, Росен Костадинов, Петър Жан-Ноел Иванов, Неда Йовчева, Росина
Минкова и Далия Радославова от 3. „а”.

Джулия Петрова зае второ място на първенството по ски за купата „Бояна”.

Футболният отбор на училището съставен от най-малките ни ученици, участвали в
столичен турнир заеха второ място.

Светослав Ганчев от 2. „г” спечи първа награда в състезание по плуване, в
дисциплина „гръб – координация”.

В турнир по шах на столично и национално ниво - Марсел Коловски зае 1 място в
София, а Илиян Любомиров – 7. „в” клас се класира, като вицешампион на София.

Боряна Попова участва в републиканско първенство по плуване и спечели медал.

Имаме ученик Петър Петков – участник в републиканското първенство по хокей.



В националния турнир по шахмат, проведен в гр. Смолян, Златина Любомирова от 1. „а”
клас – взе два сребърни и един бронзов медал. За пореден път Марсел от 2. „г” се
представи отлично.

Йордан Киров от 7. клас е един от победителите в националната младежка
олимпиада „Globul-Start”.

Момчета от клуб „Млад огнеборец”, спечелиха първо място в областно състезание.

В кампанията „Училище без бариери” – организирана от БНТ иСтоличната община
се включи и 51. СОУ.

Учениците на 51. СОУ се включиха и в празничното шествие на 24 май.

Учениците, който работиха по сайта „51. СОУ – Първенец” спечелиха едно от
първите места в конкурса „Моето училище в мрежата” организиран от фондация
„Пайдея”

Грамота за първа награда в категория „Практики, който въвличат училището, като
цяло” в конкурс за добри практики за подобряване на психичното здраве в
училищата, получиха педагогическия съветник Ани Паскалиева и ученикът Благой
Цицелков – 8. „б” клас. Конкурсът бе организиран от:, националният седмичник за
образование и наука „Аз Буки”, СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български университет и
Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин–Кирил Философ” в
академията за гражданско общество.

Грамота от Сдружението на директорите в средонто образование в република
България – получи нашият директор Асен Александров за създаване на условия за
превръщане на училището в желана територия на ученика.

Връчена ни бе и грамота от кмета от Столична община Бойко Борисов, за
реализация на училищна програма за извънкласни и извън училищни дейности за
демократизация на учебната среда.

И да завършим летописа лирично … с част от текста на авторската песен изпята от
директора, с която започна празникът на нашето 51. СОУ. „Учим вСофия в прекрасен
квартал, в чудесно училище, достойно за крал. Любимо училище, за нас си
едно, в теб ние се учим, да правим добро, в теб ние се учим да творим красота.

В тебе, Багряна, открих мъдростта.

Любими учители с нас са сега.

Часовете и класната, и младостта.

Понякога нощем сънувам звънец и класната стая – детски дворец.

Мое училище, щастлив съм в теб. Любима Багряна, ведно напред!”.

2008/2009

За своя мисия през тази учебна година 51. СОУ определя: формиране на личности с
висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и
поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение
според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в



духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично
променящия се съвременен свят; създаване на умения за продължаващо учене през
целия живот; усвояване иформиране на общочовешки и национални ценности; развитие
на индивидуалности и стимулиране на творческите заложби.

51. СОУ се стреми към изграждане на визия на конкурентоспособно училище, което
формира у учениците добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Основната цел на нашата работа е усъвършенстване на професионалните умения и
обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност,
загриженост и зачитане на творческото и критично мислене в осъществяването на
учебновъзпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин
България и света.

15-ти септември бе открит отдуховия оркестър на националната гвардейска
част. Още в началото на учебната година - нашето училище се сдоби с 30 нови лаптопа.
Другите са в класните стаи – дори имаме и мултимедийни проектори. През годината
всеки учител вече имаше свой лаптоп.

В 51.СОУ бяха въведени модерни училищни униформи – суичъри, така бе установено, че
има нужда от по-официални униформи.

51. СОУ „Елисавета Багряна” в партньорство с 48. ОУ „Йосиф Ковачев”, Асоциация
„Перспективи за различните деца”, Фондация „Пайдея”, кандидатства, спечели и сключи
договор за изпълнение на проект по програма на Европейските социални фондове.
Изпълнението на проекта започна на 16 септември 2008 година и се реализира през
учебната 2008-2009 г., финансира се главно от Европейския социален фонд. Името на
проекта е „Извънкласните дейности в училище - път за приемане на „различността” и за
духовно и творческо израстване на учениците”.

Учебната 2008/2009 бе една силна година за нашето училище с много добър прием след
7-и и 8-и клас. Броят на учениците нарасна на 710. Новоприетите ученици се записаха в
следните паралелки: След 7-ми клас: - изобразително изкуство - рекламен дизайн,
английски език;

- информационни технологии- компютърен дизайн и анимация, английски език; -
стопански мениджмънт, английски език.

След 8-ми клас: - информационни технологии- рекламен дизайн, английски и
италиански език.

През годината бяха осъществени много инициативи и извънкласни дейности на ученици
и учители. Ето най- важните от тях:

Мултимедийният център се използваше с пълния си капацитет и възможности от
преподаватели, ученици и външни лектори. Педагогическият съветник на 51.СОУ –Анна
Паскалиева проведе с ученици дискусии по различни теми представени бяха и
презентациите: „Моите права и отговорности”; „Трафик на хора”; „Наркотични вещества”;
„СПИН”, филми свързани с етичното, здравното и гражданското възпитание на младите
хора.

- Наши ученици организираха изложба на младите ни художници в гр. Силиври, Турция,
което бе съвместна изява в празниците на града за младежко творчество.



- руско-английски проект „Ние сме европейци”

- участие с презентация, спечелила първо място на националния конкурс „Училището -
желана територия на ученика” в гр. Пловдив.

- Изложба на 10.А клас в галерия „Максим” с преподавател Илиана Дончева и класен
ръководител Мира Колева;

- участие в национален конкурс за графити - 6 място; Участие в проект къмНационален
исторически музей – по етнографски проект „Културна идентичност и традиции”- ученици
от 9.Б клас и учителите Нели Рашева и Красимир Иванов;

- Европейския арт-клуб „Багри” и клуб „Хармония” при 51. СОУ организираха „Фестивал
на багрите, на ритмите и на песента”, заедно с 48. ОУ и 25. ОУ. В културния дом „Красно
село” учениците на 48. ОУ „Йосиф Ковачев” и нашето 51. СОУ „Елисавета Багряна”. Арт
клуб „Багри” всеки месец имаше изложба на различна теми.

- Учениците, посещаващи европейския клуб „Ние-европейците” се събираха през цялата
година, за да обсъждат значими теми. През годината те посетиха специални инициативи
– отец Данаил от храм „Св. Успение Богородично” изнесе лекция за деня на
християнското семейство. Клуб „Ние – европейците” направи среща с връстниците си от
и 9. ФЕГ. Ученици от клуба публикуваха материали в училищния вестник „Вести+” и
участваха в парада за 24 май.

- Проведе се състезание „Математическо кенгуру 51”, в което взеха участие учениците от
7. „а” и 7. „б” клас.

- Всички ученици от среден и горен курс посетиха открит урок по музикална култура в
Културен дом „Красно село” – „Езикът на музиката” - Свободно избираем предмет по
„Градинарство” стартира от учебната

2008/2009г. в 51. СОУ.

В специалната книга за „Български пословици по света”, издадена от Агенцията за
българите в чужбина - са включени рисунки на 4-ма наши ученици.

- Проект № 325 „Повишаването на качеството на извънучилищното образование по
природни науки, екология и технологии чрез създаване на ИКТ” – базиран център в
националния дворец на децата по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. В проекта участва и нашето 51.

СОУ „Елисавета Багряна”.

- Българската федерация по бадминтон, направи дарение на 51-во СОУ.

- За поредна година в 51-во се организира „Благотворителен коледен базар 2008”, със
събраните средства, по решение на училищния съвет бе подпомогнат информационният
център в училище.

- 51-во направи благотворително коледно дарение на децата с нарушено зрение в СОУ
„Луи Брайл”. В касички бяха събрани над 1000 лева, с които бяха закупени 10 дискови
mp3 устройства, парфюми за малките дами от училището, пластелин за всяко от 150-те
деца и естествено - пликче с лакомства.



- Малчуганите от 1. до 4. клас организираха и пролетен благотворителен базар.
На него се продаваха ръчни мартеници и декоративни яйца. - В класацията
„Учител на годината - 2008” бяха отличени няколко учители за активно участие при
реализиране на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, първата
награда получи Мимоза Борисова от 51. СОУ.

- На четвъртата национална конференция „Училището – желана територия на ученика”,
51. СОУ представи столицата. Там ученикът Благой Цицелков от

9. „Б” клас спечели първа награда в категория „Мерки за ограничаване на отпадането и
насърчаване на посещаването на учениците в училище”. Заедно с директора на 51.СОУ
Асен Александров представиха презентацията. - 51-во се включи и в почистването на
София. Всички ученици чистиха около района на училището.

- Първият български космонавт– Георги Иванов се срещна с наши ученици. А
училищната телевизия „51” направи филм за него.

- 51. СОУ се представи на „Панаир на образованието 2009”, там наши ученици
промотираха училището ни и показваха снимки от архива на „Вести+” и филми на ТВ „51”.

Създаден бе „ТЕАТЪР 51” и започна набирането на екип от ученици в началото на 2009г.,
по инициатива на преподавателката по информационни технологии Людмила
Йорданова. За игра бе избран сценарият „Ресторант на края на Вселената” от Ева
Божурова с цитати от „Пътеводител на галактическия сопаджия” от Дъглас Адамс.
„ТЕАТЪР 51” спечели трето място в гр. Русе на националния театрален фестивал
„Климент Михайлов”. - Двата ни волейболни отбора – юноши и девойки, станаха
първенци на столицата. - Клуб „Млад огнеборец” при 51. СОУ за първи път от много
години не се класира на първо, а на второ място на градските състазания.

- Вицепремиерът и министър на образованието и науката доц. д-р Даниел Вълчев,
заедно с началника на РИО на МОН – София-град Ваня Кастрева, връчиха награди по
повод 24-май. Ваня Кастрева по традиция връчи награди на най-заслужилите, сред тях
бе и директорът ни Асен Александров и учителката ни пофизическо възпитание и спорт
– Надя Велева.

По повод 2 години от създаването на „Вести+” вицепремиерът и министър на
образованието и науката доц. д-р. Даниел Вълчев, поздрави изданието. Главният
секретар на Съюза на българските журналисти – Снежана Тодорова изпрати
поздравителен адрес до главния редактор на „Вести+” –Благой Цицелков, ето основната
част от него: „Имате много любопитни и познавателни материали, които могат да
задоволят и найвзискателния читател.

Вашата кауза е много благородна и полезна”.

- Много силно бе застъпена формата на презентации като преподаване и начин за
изпитване, през цялата година.

Бяха проведенимного състезания, викторини, издаденитематични вестници и
табла по математика, български език, чужди езици, история, география,
физика, химия и всичко това бе подробно отразено в найголемия училищен
вестник в България – този на 51. СОУ.

http://www.vesti51.hit.bg/
http://www.vesti51.hit.bg/


2009/2010

И тази година постигаме своите приоритетни цели – издигане и утвърждаване
престижа на 51. СОУ „Елисавета Багряна”, чрез високо ниво на учебната подготовка,
чрез осигуряване на ред и дисциплина в учебновъзпитателния процес.

През цялата година бяха следвани определени принципи:

- Прозрачност и гласност в управлението;

- Съчетаване на традиции с отвореност към нови идеи;

- Етичност, колегиалност, екипен принцип на работа;

- Компетентност и професионализъм;

- Партньорство с родителите, кварталната общност, образователни и други
институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на
материалната база;

- Ученикът в центъра на учебно-възпитателния процес и най-важен в този процес.

Учебната 2009/2010 бе една силна година за нашето училище, с много добър прием след
7-и и 8-и клас.Броят на учениците нарасна на 920.Желаещите за първи клас бяха много,
осъществихме прием 5 паралелки. След 7-ми клас бяха направени 3 класа
профилирани по: „Изобразително изкуство - рекламен дизайн, английски език”,
„Информационни технологии- компютърен дизайн и анимация, английски език”,
„Стопански мениджмънт, английски език”. След 8ми клас: „Информационни технологии-
рекламен дизайн, английски и италиански език”.

- Училището бе класирано в топ 10 на столичните училища за първи клас и в топ 30 на
тези за обучение след 7. клас. А потребителите на сайта

„pomagalo.com” определиха училището ни за номер 1 в тяхната класация. -На концертът
по повод първия учебен ден и тригодишнината на „Вести+”, специален гост бе авторката
на „Зайченцето бяло” – Леда Милева. Новата ни ученичка Ели Раданова отMusic Idol „3”
откри празника. Ивон Стефанова от 10. „В”, също поздрави с таланта си учениците.Отец
Даниил от местния храм „Успение Богородично” направи тържествен водосвет.
Малчуганите от 162.

ОДЗ поздравиха с две песни присъстващите на празника.

Учениците от 51. СОУ „Елисавета Багряна” и 73. СОУ „Владислав

Граматик” получиха тениски с надслов: „Стани и помогни да премахнем бедността по
света”. И двете училища отправиха призив към конференция на ООН по проблемите на
климатичните промени.

Учениците на 51. СОУ представиха София на конференция за различността и
дискриминацията на социалното министерство и Европейската комисия.

- Учениците отбелязаха и свой нов празник „Св. Тиквичка”, по решение на Ученическия
съвет.



- В началото на ноември в 51. СОУ бе организиран литературен конкурс „Будителите
днес”, най-добрите есета по темата бяха публикувани в училищния вестник „Вести+”.

- С филм на учителя по история КрасимирИванов за 20 - годишния демократичен преход
започна кръгла маса за 10 ноември, проведена в 51.СОУ. Той и педагогическия съветник
на 51. СОУ Анна Паскалиева бяха водещи на дискусията.В нея взеха участие ученици от
горен курс. - „Коледен благотворителен базар `09” се проведе за пети път в 51. СОУ.
Базара се проведе на два етажа в училището – събраните средства бяха близо 1600лв., с
тях бе подпомогнат училищният театър „51”.

- На юбилейния коледен концерт на гвардейския духов оркестър и представителния
ансамбъл на въоръжените сили участваха и учениците от музикалната ни група
„Хармония”.

- По време на седмицата на благотворителността в 51.СОУ бе организирана кампания за
даряване на книга за училищната библиотека.

Участие взеха над 60 ученици от начален и среден курс.

- Във връзка с деня на доброволеца - част от учениците от прогимназиален курс
проведоха акция за събиране на хартия за вторични суровини. С парите от продадените
близо 300 кг. бе закупена коледна почерпка за незрящите деца от дом „Луи Брайл”.

Учениците на 51. СОУ отново направихме коледно дарение и посещение на децата с
нарушено зрение от СОУ „Луи Брайл”, за да им дадем подаръци.

На празника пя и– Ели Раданова известна от „Music Idol”.

- Отново по повод деня на доброволеца, в акция за почистване района на училищния
стол се включиха петокласници - и осмокласниците Росен Кръстев от 9-та Френска и
Симеон Катански от НТБГ, бивши наши ученици. - Учениците от 5-те класове направиха
табла които оформиха на 4-ти етаж като „Кът по математика”.

Наши ученици от 3. до 7. клас са се запалили продължиха да печелят медали по шах,
заедно с треньора си Орлин Николов. А най-добрите са:

Златина Любомирова, Марсел Коловски, Илиян Любомиров, както и Виктор и Христо
Йорданови.

- Миналата учебна година 650 ученика – от начален и горен курс се сдобиха със суичъри
на 51-во. От началото на февруари училището се сдоби с нови стилни униформи. Те са
изработени от фирмата „Униформа”.

- Стартираха новите сайтове на 51-во: www.51sou.info, www.51sou.org и на училищната
телевизия – www.tv-51.hit.bg.

- Новите ни униформи са изцяло български, заводите имат сертификати за качество

и са признати на международно ниво. Сред тях са „Яна” АД, гр. Плевен, гр.

Панагюрище и др.

http://www.51sou.info/
http://www.51sou.org/
http://www.tv-51.hit.bg/


- През 2010г. директорът ни Асен Александров стана съветник на образователния
министър – Сергей Игнатов.

- По повод деня на апостола - наши ученици поднесоха цветя на паметника на Васил
Левски.

Група от италиански, турски и френски педагози посети 51. СОУ. Те споделиха опита си
работещи с деца, които имат специални образователни потребности.

- За това как в Испания се обучават дистанционно, разказа Джордж Боланос Кармона, на
специална среща проведена в нашето училище.

- На два пъти бе организирана седмица на отворените врати – през октомври и март -
около 40 учители от начален и горен курс се включиха в седмиците.

- Седмокласниците: Мирела Нестерова, Лора Щиркова, Александър Тарашоев и
Божидар Палашев получиха над 78т. на олимпиада и имаха право да се запишат в НПМГ
без приемен изпит – по химия.

- Ден преди започването на пролетната ваканция учениците от начален курс
организираха за пореден път „Благотворителен пролетен базар `10”. Със събраните
средства бе подпомогната новата сцена в училище.

По инициатива на италианското посолство у нас - Фулвио Фризоне, международно
известен учен бе в България. Последната среща от програмата на ядрения физик бе с
ученици от столични училища с преподаване на италиански като първи чужд език, сред
които и тези от 51. СОУ.

- Повече от месец 51. СОУ се потготвияше за патронния си празник на 29 април,
наречен фестивал на изкуствата. Министърът на образованието, младежта и
науката Сергей Игнатов бе наш официален гост, заедно с поетесата ЛедаМилева,Ваня
Кастрева - началник на началник на столичния Регионален инспекторат по
образованието, директорката на Националния дворец на децата Таня Досева, внучката
на Елисавета Багряна - Елисавета Шапкарева и о. Данаил от храм „Св. Успение
Богородично”.

Традиционно вокална група „Хармония”, с ръководител Милчо Ценов поздрави с химнът
на училището „Обичам те, родино!” по текст на Елисавета Багряна и музика на Любомир
Пипков. Нашата ученичка Ели Раданова от „Music idol” поздрави с една песен.
Нетрадиционен бе и поздравът на Асен

-

Александров, които лично изпълни посветената на 51.СОУ песен „Училище, достойно за
крал”, акомпанирайки си на китара. Аз съм абсолютно убеден, че именно вие, ще
управлявате страната ни, която ще бъде в челото на европейските държави, няма
по-вече да бъдем аутсайдери. поздрави министър Игнатов. Министърът на
образованието бе обявен за почетен учител на училището ни.

- Ученици, представиха изложба посветена на Леда Милева – там те изложиха свои
есета, стихове и картини вдъхновени от творчеството на голямата българска поетеса.



-

- На петата национална конференция „Училището – желана територия на ученика” - 51.
СОУ взе първа награда за училище - желана територия от ученика. В направление
„Иновационни подходи в училищния мениджмънт” спечели тандемът между директорът
ни - Асен Александров и Благой Цицелков от 10. клас за „Иновационни подходи на
училищния мениджмънт в 51. СОУ” . - Клуб „Млад огнеборец” при 51. СОУ с
ръководители Мимоза Борисова и Николай Нанов, спечели 1 място на районния кръг,
след това и първо място в Софийският. - За изявите на всички ученици от 51. СОУ бе
изградена специална сцена. Най-често на нея се изявяваха децата от училищният
театър „51”. Тази година актьорите играха „В лунната стая” на Валери Петров.
Постановката спечели 3-то място в софийския фестивал – „Младежта твори”. А на
международния фестивал „Млади таланти”, организиран от националния дворец на
децата, бе спечелена награда за изключително представяне.

Режисьор на постановката е: Елена Георгиева,

главен счетоводител в 51. СОУ, с постановката са заети – учителите: Людмила
Йорданова, Татяна Атанасова и Райна Алексиева. Втора награда във възрастова група
до 7 клас взеха театралите ни от националния ученически театраленфестивал „Климент
Михайлов” – гр. Русе.

- На 24 май, гост-водещ в студиото на „Денят започва” по БНТ1 бе министърът на
образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов. Негов гост в студиото бе
нашият ученик - Благой Цицелков, създател на найголемия училищен вестник „Вести+”,
който прави няколко сайта на училището - телевизионен, на вестника и два
информационни; сътрудник в национални медии.В студиото бяха гости и двама студенти
на министърът.

- Със заповед на министъра на образованието Сергей Игнатов, с почетното отличие
„Неофит Рилски” бе удостоен директорът ни Асен Александров. Наградата бе връчена
на 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

- По повод 24 май бе награден директора ни Асен Александров от Синдиката на
българските учители и КНСБ. В същия ден учениците на 51-во участваха в парада по
случай празника.

И през тази година бяха проведени много състезания, викторини, издадени тематични
вестници и табла по математика, български език, чужди езици, история, география,
физика, химия.

51-во не може да се оплаче от липса на медии отразили през учебната

2009/2010:

Българска национална телевизия, bTV, TV7, Българско национално радио, Darik
радио, Българска телеграфна агенция, националния седмичник за образование и
наука – „Аз Буки”, в. „24 часа”, в. „Труд”, в. „Телеграф”, в. „Монитор”, в. „Всичко за
семейството”, в. „Дума”, в. „Живот и здраве”, „Учителско дело”, списание „Тема”,
списание „Блясък” и интернет медиите: „BIG.BG”, „Cross” и „Pr – kernel”.

А най-големият училищен вестник у нас „Вести+” издаде 13 броя през учебната
година.



Вечно наши ученици ще останат Александър Младенов и Бисер Чернев, които
ни напуснаха от този свят...

Випуск2010-студенти

2010/2011 година

премина под знака на тържествата по повод 50 годишнината на училището.

Тази година задачата ни бе да направим публични успехите, постигнати през
последния половин век. Поради тази причина организирахме различни
мероприятия, на които наши гости бяха родители, колеги, бъдещи и бивши наши
ученици и официални лица. Над 150 се оказаха желаещите да запишат децата си в
първи клас. Близо двеста нови ученика прекрачиха прага на 51-во СОУ, от които 104
първокласника

Общият брой на учениците ни нарасна над 1000. За последните две години се оказахме
едно от най-проспериращите училища в България – учениците се увеличиха с близо
четиристотин.

Сформирахме три паралелки след седми клас. Гимназистите ни се обучават в три
направления: 1. Изобразително изкуство – Рекламен дизайн с първи чужд език
английски език и втори – италиански

2. Информационни технологии – компютърен дизайн и анимация, първи чужд език

– английски и втори – руски

3. Стопански мениджмънт с английски и руски език След осми клас направихме прием
на паралелка с технологичен профил – информационни технологии с италиански и
английски език

На концерта по повод 50-тия първи учебен ден и четвъртата годишнина на

„Вести +”, специален гост и този път бе авторката на „Зайченцето бяло” – Леда Милева.

Получихме и поздравителен адрес от министъра на образованието, младежта и науката
– Сергей Игнатов. Внучката на Елисавета Багряна също бе сред специалните гости.

51-воСОУ „Елисавета Багряна” беше поздравено от Министър-председателя

Бойко Борисов, от Цецка Цачева, председател на 41-то народно събрание на Република
България; президента Георги Първанов; Сергей Игнатов, министър на образованието,
младежта и науката; Ваня Кастрева; Янка Такева, председател на Синдиката на
българските учители; кмета на София Йорданка Фандъкова; Таня Досева, директор на
националния дворец на децата; Милена Дамянова, зам.-министър на образованието,
младежта и науката; зам.-кмета на София Христо Ангеличин. Празникът на училището
беше отбелязан със специален концерт.

51 СОУ „Елисавета Багряна” се нареди по най-висок бал в класацията на топ училищата
след VІІ.клас. Училището ни се нарежда след СМГ, Немската, Френската, Английската и
НТБГ. В някои от специалностите 51 СОУ изпреварват НПМГ, Първа английска, НТБГ и
други.

http://bg.wikipedia.org/wiki/Министър_на_образованието,_младежта_и_науката
http://bg.wikipedia.org/wiki/Министър_на_образованието,_младежта_и_науката


И тази година училището организира дни на отворените врати. Класните стаи бяха
отворени за родители, ученици и учители, които имат желание да видят добрите
педагогически практики.

Ученици от десети и единадесети клас взеха участие в работилницата „Град на
бъдещето”, а техният проект беше представен в Столична община.

На 14.07.2011г. беше направена първата копка на училищния параклис.

В „Кемпински – Зографски” се проведе благотворителна изложба с картини на ученици от
училището. Събитието беше отразено от няколко национални медии.

Училището ни участва в създаването на специален електронен наръчник за учители и
родители, в който са описани стъпките в поддържането на санитарните помещения. В
51-во СОУ има дори специална тоалетна за деца с увреждания.

И тази година на празника по повод първия учебен ден, специален гост беше Леда
Милева. На-гласовитата учителка - Мария Николаева поздрави учители, родители и
ученици с музикалното си изпълнение.

През учебната година бяха организирани много мероприятия, свързани с опазването на
околната среда. Училището беше посетено от Екобусът на Екопак, който даде
възможност на четвъртокласниците да научат най-важното за рециклирането и
опазването на природата. Третокласниците направиха специални рисунки, с които
призовават да събираме разделно.

В правилника на училището бяха добавени правила за поведение на посетителите на
параклиса. Обсъжда се и добавянето на още една част – принципи на безопасното
поведение в интернет, като и декларация, която ще се подписва от родители и ученици.

Европейската шампионка по художествена гимнастика Илияна Раева беше специален
гост на първокласниците в часовете по физическо възпитание. Часът беше част от
Националната кампания „Аз обичам спорта”.

Учениците от горен курс започнаха процедура по възстановяване на преди
съществувалия клуб на червенокръстници. Инициативата поеха ученици от девети,
десети и единадесети клас.

Волейболистките на 51-во СОУ взеха първо място на финалите на ученическите игри за
момичета през месец май в Исперих.

И през тази година учениците продължиха да пишат и изпращат авторските си текстове
на различни национални и международни конкурси. Симона Попова от ІХБ клас и Диан
Попов от ІХВ клас взеха участие в международен младежки конкурс с есета на тема
„Стената”. Събитието е по проекта „Среща на културите между редовете” по програма
„КУЛТУРА 2007-2013” на Европейската комисия. Сборникът с текстовете от конкурса,
озаглавен „През Стената”, беше официално представен в Столична библиотека и всички
участници получиха екземпляр.

Вече имаме свой талисман – тигърът Любопитко, в чиято роля влезе НикълсШондров от
XIБ клас.

По случай 50 годишнината си училището организиран шахматен турнир.



Петокласниците продължават да подържат връзка с учениците от американското
училище Бетендорф.

Училището получи право да сертифицира уменията за работа с информационни и
комуникационни технологии на учениците си. Децата ще получават акредитираните
британски сертификати INGOT за уменията си.

С пресконференция беше отбелязан международният ден за безопасен Интернет.

Училищният вестник Вести + издаде своят 50-ти брой.

И тази година се проведе традиционният коледен базар. Събраните средства от
благотворителната проява ще подпомогнат изграждането на параклиса в парка на
училището.

Наско от Б.Т.Р. беше специален гост в часа на класния на ІХА и ІХБ клас. Посещението му
беше част от кампанията на в. „Стандарт” „Звезди в час на класния”.

Учениците от 51-во успяха да съберат 660 лв. за благотворителнотошоу „Великолепната
шесторка”.

Директорът на 51 СОУ Асен Александров и ученикът от ХІІ клас Благой Цицелков взеха
участие в телевизионна дискусия на тема „Неграмотен ли е българският ученик?”.

ШестокласникътМартин Илиев беше част от актьорския състав на театрална постановка
по Ран Босилек в Младежкия театър. Представлението е подготвено по проект на
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух.

Учениците от ІІІА, VА, VБ и ХБ клас заедно със своята учителка по английски Магдалена
Пенева, се включиха в международен проект за изработване и размяна на картички. В
проекта участват САЩ, Великобритания, Украйна,Полша,Швеция,Франция, Германия, а
от българска страна, само 51 СОУ.

Учениците на 51-во СОУ се включиха в кампания за направата на коледни картички с
благотворителна цел. Инициативата е на Енорийски център „Покров Богородичен“, към
едноименния храм в столицата. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати деца в
нужда. В проекта участва и 73 СОУ „Владислав Граматик“

Под патронажа на МОМН и с подкрепата на още четири неправителствени организации
„Пощенска банка” инициира за шести пореден път конкурс със стипендии за
най-активните и морално ангажирани ученици.Стартът на инициативата беше обявен на
пресконференция в 51 СОУ „Елисавета Багряна”, на която присъства проф. Сергей
Игнатов - министър на образованието. Много ученици от 51-во училище също се
включиха в конкурса.

За втора поредна година бе проведен ден на толерантността в 51. СОУ. Както миналата
така и тази година се раздаваха на ученици и учители лентички с текст “Аз съм
толерантен - А ти?”. Мотото е авторство на училищния вестник “Вести +”.

В началото на ноември 51 СОУ се включи в националната кампания „Бъди грамотен”. В
средата на месеца бяха наградени отличниците от състезанието по правопис в нашето
51 СОУ „Елисавета Багряна“:Дея Койчева (ІVГ),Александър Христов (ІVГ),ВяраНиколова
(ІVВ), Данаил Георгиев (ІVБ),Емил Деянов Денев (ІVА),Иван Георгиев (ІVВ), Кристиан Петров
(ІVА), Ралица Атанасова (ІVГ).



По повод 21 ноември -Въведение Богородично, празникът на християнското семейство и
християнската младеж, в 51. СОУ се организираха 3 изложби. Изложба на снимки,
изложба на икони на ученици от горен курс и рисунки на децата от начален курс.

По случай Деня на учителя 6А клас с класен ръководител Мими Фратева подготвиха
приятна изненада – малка книжка „Астрохороскоп за учители”. На 1 октомври - денят на
усмивката, се проведе тийм билдинг на тема: „Усмивката”. На него присъства и
директорът на 51 СОУ – Асен Александров. Учениците напълниха позитивната поща с
усмихнати послания.

Националната телевизия BTV направи репортаж за децата с нарушено зрение.
Педагогическият съветник на училището ни - Анна Паскалиева разказа пред BTV за
децата с такива проблеми.

В началото на учебната година в предаването „Врата към Европа” с Мирослава

Кортенска по БНР гости бяха новият зам.-министър по образованието – Милена

Дамянова, председателят на СБУ – Янка Такева и ученикът от 51-во СОУ – Благой
Цицелков. Темата на дебата бе за промените и предизвикателствата в родното
образование, за Законите и реформите, за обучението на петгодишните и за качествата
на учебниците, за българското училище през 21-ви век.

Ученикът Михайл Михайлов спечели бронзов медал на предварителния турнир по
таекуондо, в Сараево, столицата на Херцеговина.

В първа възрастова група до 7-ми клас на националния театрален конкурс „Климент
Михайлов” в гр. Русе първа награда не се присъди, а втора награда грабна Театър „51”
под ръководството на Людмила Величкова и Елена Георгиева за спектакъла „В лунната
стая” по Валери Петров. Те поставиха на училищна сцена и постановката „ХитърПетър”.
Нели Рашева, учител по БЕЛ се представи с ученици от горен курс с откъс от
„Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников.

Шестокласниците на 51 СОУ посетиха през лятото Черепишкия манастир „Успение
Богородично”. Учениците бяха със своите класни ръководители – МарияШопова иМима
Фратева.

През последния половин век училището ни стана една от

емблемите на град София. С качественото обучение, добре подържаната и
периодично обновявана материална база и на-вече с възпитанието в морални
ценности, което даваме на децата, се превърнахме в убежище на художници и
творци.

2011/2012г.

Цялостната дейност на 51 СОУ през учебната 2011/2012 година протече съгласно
залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50 годишния юбилей от създаването на

училището.

В училището се обучаваха 1102 ученици, разпределени в 42 паралелки.



Нарастването на броя на паралелките /39 за 2009 г./ и увеличаването броя на учениците
/от 980 за 2009г/, както и напливът за записване на първокласници, е показател за
повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж.

Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 20112012
година е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности,
спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и
випуски.

Като се прибави и непрекъсната модернизация и обновяване на
материалнотехническата база, както и прилагането на съвременни методи на обучение
във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, може да се смята,че
това е една стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени за живота
личности.

Нашето училище е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени
кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с
променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не просто източник на учебна
информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които
да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота.

Гордеем се, че нашият директор г-н Асен Александров бе съветник на министъра на
образованието г-н Сергей Игнатов. Помогна да се прокарат и осъществят добри идеи в
образованието и беше ръководител на европейския проект „УСПЕХ“. В този проект
нашето училище се включи с престижните 34 групи и клубове, в които бяха обхванати
около 400 ученици в извънкласни дейности на различни теми. Кръжоците засегнаха
различни теми. Голям интерес предизвикаха групите по математика: „Полезната
математика“ и „Клуб М+“. В помощ на училищния вестник бяха и участниците в клуб
„Млад журналист“. „Група за личностно развитие“, работеше с ученици със специални
образователни потребности и спомогна за тяхната по-успешна интеграция в училищната
среда като ги ангажира в драматизацията на „Цветята на малката Ида“. Традиционният
интерес на нашите ученици към изобразителното изкуство и информационните
технологии ги насочи към клубовете: „Творчеството на боичките“, „Керамика и скулптура“,
„Дигитално студио“, „Светът през нашите очи“, „Изготвяне на презентации“, „Зограф“.

Силните ни страни са:

* Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са
постигнати образователните и възпитателните цели на обучението.Голям принос за това
имат дейностите и участието на ученици и учители в проекта ,,Успех”. * Отговорно
отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив . На всички
учители се осигурява творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите
на УВП. * Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси,
възникнали в текущата УВР.

* Много доброто взаимодействие с УН; включването на родителите в реализацията на
училищни и извънучилищни прояви.

* Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта,
които получиха признание в множество прояви на районно, градско, национално и
международно равнище.

* Ентусиазирано участие на ученици, учители и родители в освежаването и обновяването
на класните стаи, коридорите, двора и парка на училището, довело до създаване на



приветлива и естетична учебна среда. Съдействието и участието на СО в неотложни
ремонти в сградата на училището

* Участието в международни проекти ,съвместно със средни училища с подобни
профили.

* Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на
информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване
на училището

* Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и
родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

* Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за
51 СОУ като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която
се спазват определен ред и правила на поведение.

* Участие и класиране на ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади.

* Утвърждаване на мултимедията в УВП , както от страна на учителите , така и на
учениците повишава интереса на учениците и качеството на обучението.

* Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – това е
начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на
учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове.Училището
успешно участва в проекта ,,Без свободен час” ,за което допринася създадената
организация за оперативното дежурство на учителите.

* Положително влияние за издигане престижа на 51 СОУ е поддържането на училищния
сайт ,както и сайтове на отделните класове, в които се отразяват всички дейности,
мероприятия и информация за организация на УВП.

* Педагогическата колегия, Училищното настоятелство и други обществени институции
затвърдиха и продължиха работа заформиране на християнски ценности и добродетели
у учениците.Плод на тази дейност е и изграждането на параклиса в парка на училището.

* Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на
материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с
ученици и родители имат своя резултат, а именно изпълнения планприем след VІІ клас,
както и по-големият брой първокласници, чиито родители са избрали 51 СОУ.

Традиционните ни инициативи и дейности са:

1. Учителите да стимулират учениците към изява на собственото мнение, да ги учат да
избират и защитават избора си.

2. Учителите да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на екипната
работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при което учителят е
консултант, а не само източник на информация.

3. Учениците с изявени способности и интереси да бъдат стимулирани за участие в
олимпиадите по бълг.език и литература, математика, физика, химия, биология и
география.



4. Информационният център да се използва пълноценно с учебни цели и за ЧК – по
предварително дадена заявка при ПД. За целта към инф.център да се изгради банка от
презентации на теми и уроци по отделните предмети.

5. Учителите да отделят време и специално внимание на изоставащите ученици в
учебните часове и часовете за консултации.

6. Работа с Ученическия съвет – обучение в комуникативни умения.

7. Консултации на 11,12 клас във връзка с кариерното им развитие.

8. Работа с учениците по темите на програмата за здравно образование, разработена в
съответствие с възрастта на децата.

9. Поддържане на контакт с детските градини в региона във връзка с набирането на
първокласници за следващата учебна година.

10. Експониране на ученически работи във временна и постоянна изложба на училището.

11. Издаване на в.”Вести +”

12. Използване на e-mail и други електронни комуникативни средства за представяне на
домашни работи и индивидуални училищни проекти.

13. Реализация на II част на ,,Криворазбраната цивилизация” и „Хитър Петър“ от
учениците от горен курс под ръководството на г-жа Елена Георгиева и престижно участие
на Национален фестивал в гр. Русе.

14. За поредна година 9 май е отбелязан като Ден на Европа и Ден на ученическото
самоуправление.

15. Традиционни коледни и великденски базари, чудесно организирани от ученици,
техните родители и учители.

16. Отбелязване 1 декември като международен ден за борба срещу СПИН –
презентации и филми.

17. Участие в математически състезания /Коледно, Великденско, на СБНУ и др./

18. Изработване на мултимедиен албум „Химията в нашия бит”

19. Посещение на театрални постановки

По календарен план бяха изпълнени следните дейности:

1. Конкурс за лого на проекта „Допълнително място на масата или да се опознаем чрез
храната”. Създаване блог на проекта и стартиране на проекта под ръководството на г-жа
Славейкова с ученици от начален и среден курс.

2. Изработване на графити.

Честване на Деня на усмивката:

• Тийм-билдинг с тема „Усмивка”;



• Акция: „Изпрати емотикони – усмивки на сайта на училището” Позитивна поща:
„Изпрати усмихнати послания”

3. Поздрав от 7-те класове с математически приветствия по повод деня на учителя. 4.
Мултимедиен творчески проект по математика със 7-те класове на тема: „Числото 13 –
истина или суеверие? ”

5. Общуване без агресия ,,Да даваш сърце. Същност на ненасилствената комуникация”

6. Участие в карнавал на маските.

7. Панаир на здравословната закуска

8. 3-ти ноември – тържество за деня на народните будители и Св. Пимен Зографски,
Презентация /филм/ - ,,Народните будители”.Рецитал на групата по художествено слово
с ръководител г-жа Шопова. Изложба на тема: „Народните будители„.

9. Дни на отворените врати в 51 СОУ

10. Отбелязване на Деня на християнското семейство (отец Данаил беседа пред
параклиса)

11. Състезание ,, Забавна физика”, организирано от г-жа Димитрова.

12. Насилието - виртуално и реално/беседи и интерактивни игри/ - I сесия

13. Общуване без агресия - ,, Наблюдавай, без да осъждаш”

14. „Направи добро за Рождество” – конкурс за литературна творба или рисунка;
благотворителни мероприятия

15. Летящата топка – коледен турнир по волейбол

16. Отбелязване на 14 февруари – Денят на влюбените и приятелството

17. Организиране на мартенски базар

18. Математическо състезание: „Стани богат със знания”, организирано от г-жа Нешева

19. Тържество на буквите в 1 клас г-жа Делиева, Коларова, Христова, Милушева

20. Конкурс за ученическо творчество, посветен на патронния празник „Елисавета
Багряна – моето вдъхновение”

21. Презентация /филм/, посветена на живота и творчеството на Елисавета Багряна,
изготвен от г-н Иванов

22. Състезание за спелинг – 8 клас, организирано от г-жа Пенева

23. Конкурс на тема „За всяка болка има билка”, организиран от г-ж Колева

24. МПО „Млад огнеборец” – демонстрация на бойно разгръщане с ръководител гжа
Борисова

25. Отбелязване на Деня на детето



2012/2013
2012/2013 учебна година премина под знака на тържествата по повод 120 години от

рождението на поетесата Елисавета Багряна.

Интересът към нашето училище не намаля и през тази година.Рекорден брой молби (над
280) за прием в първи клас бяха подадени от родители на бъдещите ни ученици.

През тази година се уверихме, че ако ни няма в интернет пространството, значи не
съществуваме. Това ни насърчи да задълбочим рекламната си дейност и да обновяваме
постоянно сайта на училището и трите Facebook страници. До този момент
последователите ни са над 1 390 като сред тях са наши ученици, техните родители, наши
колеги и партньори.

Новосформираната ни паралелка по изобразително изкуство в началото на учебната
година се състоеше от 29 ученици.

Завършването на параклиса в парка на училището беше ознаменувано с неговото
освещаване на 21.11.2012г.Преди това обаче учениците от 11А клас имаха възможността
да се докоснат до изкуството на мозайката и изработиха пътя до храма с прекрасни
мотиви.

И през изминалата година се постарахме да помагаме на децата, нуждаещи се от
подкрепа. Учениците от 11 клас подеха благотворителната инициатива „Деца помагат на
деца“ и използваха благотворителния ни Коледен базар, за да съберат дарения за
децата в „3-та Градска болница" и в "Педиатрията" към "ВоенноМедицинска академия".
Учениците и техният ръководител г-жа Драгомирова взеха решение да основат
благотворителен клуб, наречен „Подай ръка“, който да функционира през цялата учебна
година.

Публичните изяви на 51 СОУ и неговите учители и ученици достигнаха рекорден брой
през 2012/2013 учебна година. Постарахме се да популяризираме дейността си в
местните медии и да провлечем все повече последователи на каузата си за добро
образование. Наши постоянни партньори станаха TV+, Nova Tv, BTV, БНТ. В печатните и
електронни медии се появиха статии, описващи отношението ни към интернет
безопасността, изкуството, предстоящите промени в учебните програми, както и по
актуални обществени въпроси.

През 2012/2013 учебна година организирахме ученици в 40 клуба по проект Успех.
Разнообразните тематични направления (хуманитаристика, чужди езици, изкуства,
компютърни науки, математика, предприемачество, спорт и т.н.) успяха да задоволят
нуждите на учениците от разнообразни и интересни извънкласни занимания.

https://sites.google.com/51school.bg/51school/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-51/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81?authuser=0#h.p_COsbbdFR82av


В началото на новата учебната година успяхме да издадем цял брой на училищния
вестник Вести +, посветен на работата ни по проект Успех.

Във връзка с Деня на Европа учениците от 11Б клас участваха в обсъждане на тема
„Обединени в различието“.

Учениците от 8В клас в продължение на два месеца изработваха своите презентации на
тема „Mythical Creatures“. Благодарение на упорития си труд те не само подобриха
знанията си по английски език, но се и научиха как да представят своите презентации
пред публика.

И тази година проведохме вече станалия традиция конкурс за ученическа рисунка.

Този път той беше под мотото: „Виж радостта“.

Взехме участие в парада по повод 24 май.

Учениците от осми клас успяха да упражнят знанията си по английски език по време на
викторина с въпроси, засягащи коледните традиции.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ:

Работата ни по проект Коменски: “Допълнително място на масата или да се опознаем
чрез храната” приключи, но преди това учениците ни посетиха Турция и Италия, откъдето
се завърнаха с прекрасни спомени и чудесен фотоматериал. Нашето домакинство се
състоя през месец март и за добрата ни подготовка огромна помощ оказаха родителите
на нашите ученици. На гости ни бяха ученици и учители от осем държави.

Продължение на няколко седмици ученици от 51 СОУ имаха възможност да покажат
таланта си в изобразителното изкуството като изрисуват възстановената сцена в
столичния зоопарк. Тяхната рисунка е прекрасен декор за множеството мероприятия,
които се провеждат там.

Учениците от 6А, 6Б и 6В клас взеха участие в екскурзия до гр. Велико Търново, която
имаше за цел да обогати знанията им по българска история и литература и да ги въведе
във вълшебния и революционен свят на Българското възраждане.

Някои уроци по музика започнаха да се провеждат в ритуалната зала на район Красно
село.

Екипът на 51СОУ получи невероятната възможност да посети град Силиври, Турция и да
сподели опита си с тамошните учители. Успяхме да разгледаме няколко местни училища,
които ни помогнаха да сверим часовниците си и да си набележим нови върхове за
покоряване.

ГОСТИ:

На гости ни бяха Bass Villi Dj, които показаха на учениците от 5В клас разнообразие от
духови музикални инструменти и дори им дадоха възможност да опитат уменията си в
свиренето.

В началото на януари месец д-р Петрушева изнесе лекция на 5Б клас на тема:
„Здравословно хранене на ученика“.



От Нова телевизия ни поканиха да им отидем на гости и да видим как се изготвя обедната
емисия новини. Учениците от 8 и 10 клас бяха изключително впечатлени от срещата си с
новинаря Николай Дойнов, който уж на шега им предложи работа в медията.

Отпразнувахме 120 години от рождението на Елисавета Багряна с участието си в
изложбата „Как ще спреш ти мене – волната“. На автора на изложбата – Катя Зографова
подарихме брой от нашия сборник „Вдъхновения“.

Под ръководството на г-жаПолимирова ученици от 51СОУ имаха възможност да посетят
концерт в зала „България“.

Ученици от начален курс имаха невероятната възможност да посетят сградата на
Софийската опре и балет като част от обучението си по музика.

Учениците от 4Д клас посетиха тържеството по повод Китайската Нова година в 18

СОУ.

Лектор от НАП разясни на учениците ни от горен курс някои особености около данъчната
система на страната.

Бяхме домакини на община Красно село по време на раздаването на наградите на
конкурса за детска рисунка „Приказките“.

Нашето училище редовно приема студенти в часовете по БЕЛ, но тази година на гости ни
бяха и ученолюбивите студенти от Художествената академия. Те помогнаха на
учениците ни от 11А клас да изработят презентации на различни теми от история на
изкуството.

Учениците ни имаха възможност да се докоснат до историята на Българското
възраждане по време на гостуването на част от наследниците на семейството на Васил
Левски.

За учениците от горен курс организирахме посещението на театралната постановка
„Великденско вино“ на училищната сцена. Първокласниците ни пък се докоснаха до
театралното изкуство по време на пиесата „Най-голямото богатство“.

ТЕХНОЛОГИИ:

Едно от нововъведенията, с които се гордеем е електронният дневник. Той заработи в
началото на учебната година и дава възможност на всеки родител да следи успехите,
развитието и дисциплината на детето си. Електронният дневник е средството за
непосредствена, всекидневна връзка между родителите и преподавателите.

В училище дойдоха специалисти по информационни технологии, които ни представиха
новите продукти на компанията DELL.

Разработихме online анкета, която да ни даде представа за нагласите на родителите и
учениците спрямо развитието на училището. Работата ни в тази насока продължава и в
момента, защото за нас е важна обратната връзка.

ГОРДЕЕМ СЕ:



Точно преди началото на Коледните празници г-жа Росица Дакова получи приза
„Сърцето на София“ за своя принос към образованието. През май 2013г. тя получи и
наградата „Учител на годината“. Е, как да не се гордеем, че тя е част от нашия колектив

J

„Вдъхновения“ е заглавието на юбилейния сборник, който подготвихме в чест на
120-годишнината от рождението на Елисавета Багряна. Бивши и настоящи възпитаници
и преподаватели от 51 СОУ взеха участие не само като съставители на сборника, но и
като автори на стихове, есета и прекрасна живопис.

За поредна година под егидата на Министерството на образованието, младежта и
науката се проведе Националният конкурс “Бог е любов”. През тази година конкурсът
беше на тема: “Вяра и милосърдие”. Учениците от ателие “Изящество от полимерна
глина” бяха отличени с първа награда за приложно изкуство.

Една от най-големите ни гордости през изминала година беше откритието на един
всестранен талант – Елица Ганева от 3В клас. Тя се справя отлично с рисуване,
фотографията, писане на стихове, театър. Сред най-големите й постижения е и
спечелване на награда от фондация „Димитър Бербатов“.

Ученици от 5А и 5Б клас закупиха и засадиха дръвче в парка на 51 СОУ със средства от
събрани от тях кестени.

По повод европейската алея на културата, проведена на 27-28.07.2013г. в Панчарево бе
открит кът на 51 СОУ - изложба на рисунки, четене на стихове и разкази на
възпитаниците на училището.

Учениците под ръководството на г-жа Кръстева спечелиха първо, второ и трето място на
общинския кръг в конкурса „Птиците танцуват, когато летят заедно“, организиран от
община „Красно село“.

И през тази година спортът беше от изключително значение за нас. Организирахме
Коледен волейболен турнир, волейболни турнири за младежи, девойки и за
четвъртокласници.

Нашите малки лъвчета спечелиха поредното футболно отличие!

Разкрасихме училището си с много проекти, изработени от ученици.

Наши ученици се класираха за регионалния кръг на състезанието Spelling Bee.

Нашите ученици участваха и в състезание по история, организирано от община Красно
село.

През изминалата година ни напуснаха Диана Кръстева (учител по биология) и Златина
Дертлиева (учител по изобразително изкуство). Почивайте в мир!

https://sites.google.com/51school.bg/51school/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-51/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81?authuser=0#h.p_zNnIUNuy82bN


2013/2014
Училищно ръководство:

Директор: Асен Александров

Помощник-директори: Стефанка Станчева

Диана Каменова

Лариса Нешева

Деяна Милушева

Педагогически съветник: Анна Паскалиева

Измина още една поредна успешна учебна година за нашето училище. При нас се
обучаваха над 1100 деца в 43 паралелки. Радваме се на присъствието на младите ни
колеги в нашия педагогически състав – Десислава Данова, Лилия Симеонова, Цветелина
Кирилова и Ива Асенова. Изпратихме випуск 2014 – един от най-многобройните в
последните години - четири паралелки с класни ръководители Ирена Йотова, Магдалена
Пенева, Калина Софрониева и Красимир Иванов.

Отново се работеше по проекта на Министерството на образованието „ УСПЕХ“ с
найразлични извънкласни дейности, свързани с развитие на уменията и знанията на
децата. В клубовете бяха обхванати над 400 ученици.

Много важно за нашето училище бе включването му в проекта „ Козлодуй“ за саниране на
сградата и обновяване на топлофикационната й система. Сериозният многообхватен
ремонт започна на 1 юли. Всички учители, много ученици и родители се включиха в
подготовката на сградата за ремонт и в последващите след ремонта работи.

Ето по-интересните дейности, проведени в нашето училище:

1. Продължава издаването на вестник „Вести +“. Един от най-добрите му ученически
редактори Благой Цицелков вече работи като истински професионалист – репортер и
журналист в „Канал 1“ на БНТ.

2. Празничното отбелязване на Деня на усмивката беше придружено от фотоизложба
на тема „Усмихни се, учителю“.

3. Проведе се мултимедиен конкурс „Великите тайни на Питагоровата теорема“,
организиран от г-жа Фратева – преподавател по математика.

4. По традиция отбелязахме тържествено Деня на народните будители. Ученици
заедно с преподавателите по история посетиха Националния исторически музей.

5. Два пъти през тази учебна година проведохме Дни на отворените врати,
посещавани от много родители, учители и ръководството на училището ни. Бяха
показани иновативни, интердисциплинарни и уникално добри уроци, които ще останат
в архива на училището.

6. Отбелязахме Деня на християнското семейство заедно с отец Даниил пред нашия
параклис „Св. Пимен Зографски“.



7. Проведохме традиционен Коледен базар, чиито средства ще бъдат насочени за
изграждането на „Класна стая на открито“ като част от парка на училището.

8. Проведе се интердисциплинарно състезание за спелуване на английски думи и
буквуване на български думи „Spell well”, озаглавено и замислено като такова по идея
на Мариана Гълъбова – начален учител.

9. Отбелязахме Деня на влюбените и приятелството с традиционна поща. Посланията
бяха раздадени от група ентусиазирани ученици.

10. Проведохме Конкурс за есе на тема „Да бъдеш последовател на Апостола“.

11. Организирахме ежегодния между училищен Конкурс за рисунка с участието на
ученици от училищата от район „Красно село“. Тържественият му завършек беше
отбелязан с връчването на наградите в красивия парк на нашето училище.

12. Беше проведена викторина по физика на тема „Красивата Вселена“.

13. Ученици от 11 и 12 клас се включиха активно в благотворителна акция в дом за
изоставени деца.

14. Отбелязахме Девети май – ден на Европа. Това е и денят на Ученическото
самоуправление в нашето училище. На работните места на директора, на

помощникдиректорите, на педагогическия съветник и на учителите за един ден застават
ученици.

15. Изложби на ученици от паралелките по изобразително изкуство бяха подредени и
показани в ателиетата и по коридорите на училището.

16. Много спортни състезания – лека атлетика, футбол, баскетбол, тенис на маса,
волейбол и народна топка, бяха проведени под ръководството на преподавателите по
физическа култура и спорт.

17. Клуб „ Млад огнеборец“ към нашето училище зае първо място в София и с това се
класира за националното представяне на клубовете първенци от страната.Това стана
под ръководството на г-жа Борисова и инспектор Нанов.

18. В навечерието на Патронния празник директорът на училището тържествено
връчи Годишни награди за ученици-творци.

Беше въведен по-строг пропускателен режим в училището. Движението през входовете
се осъществява със специални карти, с които преминават само ученици, служители и
преподаватели.

По случай 120 години от рождението на Елисавета Багряна – патронът на училището
ни, беше издадена книга под заглавие „Вдъхновения“ - юбилеен сборник с творби на
ученици.

Училището ни зае първо място в практическа конференция на тема „Добри практики в
областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в
образователните институции“ , организирана от Столична община и Национална
спортна академия „Васил Левски“. Лично Министърът на спорта Йордан Йовчев връчи
наградата на нашия директор Асен Александров.



Тази година поставихме началото на изучаването на китайски език, преподаван от
чаровната наша китайска колега Йен (Джоу Дзяо).

По инициатива на Аделина Йотова – преподавател по изобразително изкуство по
канал ТВ+ беше излъчена поредица от филми за нашето училище, посветена на
развитието на талантите на учениците ни, водени от техните преподаватели.

С поредицата от всичко, извършено от нас през годината, включително и това, което не
сме описали тук, оставаме верни на нашия девиз: „Мечтаем, вярваме, постигаме“.

2015/2016

Училищно ръководство:

Висок старт на новата учебна 2015-2016 учебна година, старт, който ни предоставя
силата да издържим на предизвикателствата, които ни предстоят, за да отговорим на
изискванията за още по-голям професионализъм и реализация на поставените задачи в
българското образованието.

Продължаваме да следваме мотото „Мечтаем, вярваме, постигаме“. Различното тази
година е да се превърнем в иновативно училище със специално отношение към
децата, учениците ни. Въвеждане на методи и технологии, които да отговарят на
изискванията на новото образование, което е необходимо, за да подготви младите
хора за добра съвременна реализация.

Дейностите в тази насока са разнообразни. Освен изучаването на китайски език,
преподаван от учители от КНР, тази година по програма „Фулт брайт“ имам осигурен
помощник-учител за допълнително подпомагане на изучаването на английски език в
училище.

Много важно събитие в живота на училището ни бе спортната победа на нашите
ученици – волейболисти. Те участваха в Световното ученическо първенство и
спечелиха 15 място от общо 32 отбора. Беше реализиран и тиймбилдинг на учителите
до Белград за подкрепа на отбора ни.

Запомнящо бе участието на наши ученици и учители в митинг – зарята по повод
годишнината от обесването на Васил Левски, на който нашата ученичка Кръстина

Кръстева от 11 б клас, с класен ръководител Нели Рашева, прочете своето авторско есе.

Участвахме в проект на БЧК „Бъди добрият герой“, който се осъществява по метода
„връстници обучават връстници“. Той включва цикъл от презентации по темата за
превенция на агресията и тормоза.

Продължава успешно дейността на TV51, като към екипа на Аделина Йотова и Ирена
Йотова, се присъедини и Калина Софрониева. Бяха осъществени интервюта с
известни личности от сферата на културата, изкуството и образованието. Една от
найинтересните срещи бе с министъра на образованието – госпожа Кастрева, която
поднесе и дар на училището, за нашата библиотека – ценни книги и енциклопедии.

В дните на „Отворените врати“ родители посещаваха уроци и се запознаваха с

работата на учителите в 51 СОУ.



Беше организиран концерт за 1-ви юни „Да запазим децата“, с участието на ученици от
51 СОУ и други гости. Това бе и спомен за загиналия при гонка на автомобили край
Лесидрен, наш ученик Марино и неговата приятелка Велина. Призовахме за
безопасност по улиците и опазване на човешкия живот. По същия повод на 15
септември беше проведено шествие до църквата „Св. Георги Победоносец“ в тяхна
памет.

Денят на Европа – 9-ти май, отбелязахме с презентации. На този ден се осъществи и т.
нар. ученическо самоуправление. Учениците ни с гордост заемат местата на
директора, помощник-директорите, педагогическия съветник и преподавателите,

Наши учители/ Л. Нешева, Д. Каменова, М. Колева, М. Фратева,Б. Щиркова, М. Шопова,
М. Пенева, Ж . Калчева, К. Софрониева/ пътуваха до европейски държави по проект на
Еразъм КД-1 – „ Умните учители с интелигентните технологии“ . Те наблюдаваха
образователните процеси в училищата в редица европейски държави- Финландия,
Естония, Испания, Португалия.

Ива Асенова , преподавател по биология , бе на триседмично обучение в
Калифорнийския университет в САЩ като специалист образователни технологии. От
следващата учебна година тя ще заеме длъжността „ технологичен директор“ и ще
помага на преподавателите за въвеждане на нови образователни методи по
различните предмети. Иновациите в преподаването ще са ни приоритет за в бъдеще.

Училището спечели грандиозен проект по линия на „Америка за България“ на
стойност 200 000 лева. Ще бъдат обновени три кабинета. По този проект работят
директорът ни Асен Александров, заместник директорът Веселин Стефанов, Ива
Асенова, Мими Фратева, Мира Колева, Бистра Щиркова.

Не малко усилия влага нашият директор Асен Александров, който има голям опит ,
наблюдения и работа по отношение на развитие на образователната система . Това се
вижда от напредъка, който направи училището ни. За пет години то нарасна с почти
500 ученици. Базата ни от към техника е една от най-добрите в София. Предоставя
възможности за професионална квалификация на учителите. Самият той е преминал
такива, с посещения в Китай, Корея, Финландия, Англия, САЩ и др.

За втори път е съветник на министъра на образованието в България. Първият пън на
министър Игнатов, сега на г-жа Кунева.

2016/2017

Училищно ръководство: Директор: Асен Александров

Заместник – директори:

Диана Каменова – учебно-възпитателна дейност Лариса Нешева – учебно-възпитателна
дейност

Деяна Милушева – учебно-възпитателна дейност

Веселин Стефанов – административна дейност

Росица Василева – работеща по международни проекти

Ива Асенова – технологичен директор, работеща по иновационни проекти



Педагогически съветник: Анна Паскалиева

Новата учебна 2016-2017 година стартира с приетия нов образователен закон, който ни
предоставя силата да издържим на предизвикателствата, които ни предстоят, за да
отговорим на изискванията за още по-голям професионализъм и реализация на
поставените задачи в българското образованието.

Ние от 51 СУ следваме мотото „Мечтаем, вярваме, постигаме“. Затова, като всяка друга
година, се стараехме да се превърнем в иновативно училище със специално отношение
към всеки един от учениците си. Въведохме нови методи и технологии, които да
отговарят на изискванията на новото образование, което е необходимо, за да подготви
младите хора за добра съвременна реализация.

След спечеления проект на „Америка за България“ и неуморната работа на колегите М.
Фратева, В. Стефанов,И.Асенова,М. Колева,Б.Щиркова и директора Асен Александров,
училището получи нов вътрешен модерен вид. Бяха обновени в прекрасен стил
фоайетата на източното крило, а в установени етажерки бяха поставени нови книги,
дарени от родител. Така се сдобихме с приятен кът за четене на всеки етаж от училището.

Цялостно обновени бяха шест кабинета – по биология, физика, химия, география и два
по математика. Визията им е уникална, а в комбинация с картините по етажите на
училището интериорът ни стана още по-привлекателен и уютен за нашите ученици.
Обновените кабинети отговарят на всички условия за едно модерно училище – удобни
маси и столове за децата и учителите, интерактивни дъски. Не на последно място –
прекрасни цветове, които създават настроение на всички.

С помощта на госпожа Албена Тошева - Спърлинг и фондация “Light source” в много
кабинети бяха конструирани разнообразни тематични тапети, които освежиха стаите и
заредиха класните стаи с позитивизъм.

Педагогическия колектив на 51 СУ работи по много проекти, които надграждат
професионализма на преподавателите. Това са:

Проект на МОН „Твоят час“ по програма „Да направим училището привлекателно за
младите хора“. Създадени бяха групи по различни дейности, подкрепящи обучението на
учениците, както и социалното, културното и емоционално развитие.

„ИКТ в училище“ – закупуване на 60 таблета, с чиято помощ учениците да могат да
участват активно в учебния процес, извън компютърните кабинети.

„Научи се да караш ски“ – проектът е организиран отМОН,Министерството на младежта
и спорта, Ски федерацията и фирма „Витоша ски“.

„Полицентрично инспектиране на мрежи от училища“

„Училища на бъдещето“- международна програма, по която бе извършено обновяване
на сектор „Природни науки и математика“.

Програма за американски помощник – учители по английски език. Целта е повишаване
качеството на преподаване на английския език.

„Превенция на диабета“ – национална програма.



По програма на ЕС - Еразъм +, „Умните учители с интелигентни технологии“ – за
осъществяване на качествена общообразователна подготовка според държавните
изисквания и чрез утвърждаване на европейски измерения в уменията по чужди езици.
Възможност за повишаване квалификацията на учителите и споделяне на европейски
опит.

„Европейски парламент в Брюксел“ – посещение и запознаване с работата на
Европейския парламент.

„Училищен плод и училищно мляко“ – предлагане на плодове и мляко с грижа за децата.

„Внедряване на модел за интерактивна работа с таблети“ – създаване на дигитална
стая чрез интерактивни подходи.

„Чудният свят на думите“ - междуучилищно партньорство на училища от 7 държави в
ЕС за развиване на умения за писане на текстове на английски език, общуване с ученици
от други европейски страни, за да опознаят традициите, историята и културата им.Да се
развият IT- уменията за комуникация и приложения за създаване и редактиране на
текстове.

„Международен проект за водата“ – проект с участието на 5 държави, свързан с
изследването и значението на водата от различни гледни точки. Популяризиране на
международното сътрудничество на учениците от държавите партньори.

„3Ducation through cultural voyages“ – създаване на игри за 3D културно пътешествие в 4
европейски държави.

Учебни визити и наблюдения на уроци на учители от 51СУ от учители от Турция - учители
от 51 СУ представят добри практики и открити уроци на учителите от Турция за
приобщаващо образование.

„Създаване на web-платформа за училищна телевизия“ - за създаване на
образователни филмчета в помощ на учителите. Обучение и работа с MOODLE -
приоритетни области – информатика и информационни технологии.

„SEAL for innovation“ – използване на иновативни методи на обучение за ученици.

„Факултативно изучаване на китайски език“ - овладяване на китайската графика,
умения за четете, писане и водене на елементарен разговор.

„Развитие на емоционалната интелигентност“.

Продължава успешно дейността на TV51, с помощта на която бяха отразени всички
интересни събития в нашето училище.

В дните на „Отворените врати“ бяха представени множество интересни и полезни
уроци, които бяха посетени и от родители, които се запознаваха с работата на учителите
в 51 СУ.

За поредна година с нас работи екип от ресурсни учители – госпожа Делка Генова и
госпожа Велина Джаферова, които усърдно работят с децата със специални
образователни потребности.

В педагогическия колектив на училището се включиха и нови колеги – Дона Николова,
Иван Матеев, Виктория Стамболийска.



Участвахме в проект на БЧК „Бъди добрият герой“, който се осъществява по метода
„връстници обучават връстници“. Той включва цикъл от презентации по темата за
превенция на агресията и тормоза.

Денят на Европа – 9-ти май, отбелязахме с презентации. На този ден се осъществи и т.
нар. ученическо самоуправление. Учениците ни с гордост заемат местата на директора,
заместник-директорите, педагогическия съветник и преподавателите,

Наши учители пътуваха до европейски държави по проект на Еразъм КД-1 – „Умните
учители с интелигентните технологии“. Те наблюдаваха образователните процеси в
училищата в редица европейски държави - Финландия, Естония.

Не малко усилия влага нашият директор Асен Александров, който има голям опит и
наблюдения по отношение на развитие на образователната система. Това се вижда от
напредъка, който направи училището ни. За пет години то нарасна с почти 500 ученици.

В техническо отношение базата ни е една от най-добрите в София. Господин
Александров предоставя възможности за професионална квалификация на учителите.
Самият той е преминал такива с посещения в Китай, Корея, Финландия, Англия, САЩ и
др.

В заключение на всичко изложено, можем с гордост да твърдим, че благодарение на
съвместните си усилия, продължаваме да вървим по пътя на модерното образование, да
откриваме нови хоризонти и да следваме своето мото – „Мечтаем, вярваме,
постигаме“!

Летопис 2017/ 2018

Мисията на нашето училище е да изгражда щастливи ученици - настоящи и бъдещи
лидери на собствения си живот.

Ние вярваме, че това може да се постигне чрез развитие на различните видове
интелигентности в условията на радостно и предизвикателно обучение. Стараем се да
подготвяме децата да станат успешни, състрадателни и етични хора чрез комбинация от
академизъм, подходяща атмосфера и разнообразие.

Ръководство:

ДИРЕКТОР: Асен Александров

ЗАМЕСТИК - ДИРЕКТОРИ:

Диана Каменова – учебна дейност;

Лариса Нешева – учебна дейност;

Деяна Милушева – учебна дейност и психолог;

Росица Василева - проектни дейности;

Ива Асенова – технологични дейности в образованието;

Веселин Стефанов – административна дейност;



ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК: Анна Паскалиева

ПСИХОЛОГ: Ирена Йотова

През тази учебна година към учителския ни състав се присъединиха нови колеги. Това са:
Александра Дойчинова по български език и литература,АннаПетрова по изобразително
изкуство, Илияна Иванова по немски език, Йорданка Алексиева по математика, Мирела
Гигова по български език и литература, Василка Калъчева по физика, Теодора
Върбанова по физическо възпитание и спорт, Цветелина Драганова по философия, а от
майчинство се завърна Цветанка Полимирова.

Ценностите, които развиват и имат нашите ученици, са да проявяват почтеност,
моралност, искреност, правдивост, прямота и честност, да са със силно чувство за
справедливост, безпристрастност и законност. Стараем се да ги мотивираме да
демонстрират уважение към достойнството на хората, да носят отговорност за своите
действия, критично да преценяват идеи и да оценяват най-различни гледни точки, да
проявяват благородство и състрадание.

Броят на учениците ни е около 1200. Все повече се увеличава интересът на родители и
ученици към нашето училище. Това се дължи на неуморната работа на целия екип на
51.СУ и на стремежа му да се развива и усъвършенства в професионален план.

Изключително важно събитие в училище бе откриването на новото ремонтирано северно
крило на сградата ни - центърът по природни науки с модерни и съвременни кабинети,
оборудвани с аудио-визуална техника. Това се случи през м. април. Присъстваха
министърът на образованието – г-н Красимир Вълчев, кметът на столицата ни – г-жа
Фандъкова, кметът на община Красно село - г-н Апостолов, много гости от други
институции, родители, ученици. Госпожа Фандъкова съобщи и още една добра новина за
нас – в двора на училището ще се строи голяма спортна зала.

Имаме богат опит в участие по проекти по програма Еразъм +. Обучените учители
приложиха наученото в редица интердисциплинарни уроци и разпространиха резултата
сред колеги, родители и общественост. Интегрира се платформата Moodle в
преподаването. Училището е партньор в международни проекти по програма Еразъм
+KД2 на теми: “3DUCATION – Cultural Voyagers“, “Wonderful World of Words“, “WEB 2.0
EDUCATION TECHOLOGIES “ и “Е-STAFF“, Международен проект за водата. Ръководители
на проектите са Росица Василева, Антоанела Славейкова и Магдалена Пенева.

Чрез участието си в проекти ние се стремим да създадем реална среда, която позволява
на учениците да изграждат, практикуват и усъвършенстват своите ключови
компетентности като комуникация на чужди езици, математическа компетентност и
основни компетентности в областта на науката и технологиите, дигитална
компетентност, умение за учене, социални и граждански компетентности, да развиват
чувството си за инициативност и предприемачество, да оформят културно съзнание и
изразяване.

Наши ученици участват в състезанията BEST /речи и дебати/ на национално и
регионално ниво и печелят призови места.

Продължава изданието на училищния вестник „Вести+“, с който се ангажираха Людмила
Величкова, Мирела Гигова, Александра Дойчинова, Иван Матеев и други наши колеги.



За поредна година в училище имаме помощник-учител по английски език, който развива
разговорните умения по езика и води клуб „Дебати“. Той е осигурен от фондация
„Америка за България“ по програмата „Фулбрайт“.

Отбелязан бе Денят на толерантността /16 ноември/ в читалище „Средец“ , заедно с
училища от района и БЧК.

Проведе се тематичен съвет през м. ноември - „Оценяване и самооценяване на ученици“.

Посетиха ни гости от Пловдив – директори на училища, представители на РУО.
Обменихме добри практики в образованието.

Училището ни участва по проекта на Mинистерството на образованието - „Твоят час“.
Организираха се групи, в които учениците получаваха допълнителни знания и развиваха
своите умения в различни области на науката, изкуството и комуникирането.

За поредна година бе организиран благотворителен Коледен базар, като с част от
средствата се помогна на болно дете от нашето училище.

Ученици от гимназиален етап участваха въвфокус група за визията на София.Също така
дискутираха проблеми на съвременната младеж заедно с представители на PETRI-
европейски институт за младежко развитие.

Работихме заедно с екипи на БЧК по кампанията „Стани добрият герой“. Това е
превантивна програма за справяне с агресията и тормоза в училище.

Както винаги, за поредна година, бе отбелязан Денят на любовта и приятелството- 14-ти
февруари.

През м. март посрещахме гости от Европейския съвет, представители на образователни
министерства от страните членки на ЕС.

Перманентно се провеждаха беседи с учениците за кибертормоза и заплахите от
интернет.

9-ти май отбелязахме като Ден на Европа и ученическото самоуправление.

През цялата учебна година учителите от 51.СУ представяха открити уроци, които бяха
посетени от колеги, родители и гости.

Голям интерес предизвика инициативата на колегата по физическо възпитание и спорт -
Венера Миладинова – „Ден на бащата“ в училище.

Имаше много спортни победи на градско и национално ниво по волейбол,футбол, тенис
на маса.

Годината протече под мотото на нашето училище – „МЕЧТАЕМ, ВЯРВАМЕ,
ПОСТИГАМЕ!“.

Летопис 2018/ 2019 г.

Мисията на нашето училище е да създава такава среда за своите ученици, в която
те да се чувстват щастливи.



Ние вярваме, че това може да се постигне чрез развитие на различните видове
интелигентности в условията на радостно и предизвикателно обучение. Стараем се да
подготвяме децата да станат успешни, мислещи, състрадателни и етични хора чрез
комбинация от академизъм, подходяща атмосфера и разнообразие. Това се случва с
въвеждането на проблемно-базираното обучение.

Ръководство:

ДИРЕКТОР: Асен Александров

ЗАМЕСТИК-ДИРЕКТОРИ:

Диана Каменова – учебна дейност;

Лариса Нешева – учебна дейност

Деяна Милушева – учебна дейност и психолог;

Ива Асенова – технологични дейности в образованието;

Веселин Стефанов – административна дейност;

Антоанела Славейкова – проектни дейности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК: Анна Паскалиева

ПСИХОЛОГ: Ирена Йотова

През тази учебна година към учителския ни състав се присъединиха нови колеги.
Това са: Траяна Иванова - учител по БЕЛ, Ивона Арсова - учител по изобразително
изкуство, Боряна Радева - учител по информатика и информационни технологии,
Николет Капелева - ресурсен учител.

Добродетелите, които развиват и имат нашите ученици, са да проявяват
почтеност, моралност, искреност, правдивост и честност, да са със силно чувство за
справедливост, безпристрастност и законност. Стараем се да ги мотивираме да
демонстрират уважение към достойнството на хората, да носят отговорност за своите
действия, критично да преценяват идеи и да оценяват най-различни гледни точки, да
проявяват благородство и състрадание.

Броят на учениците ни е около 1300. Интересът на родители и ученици към
нашето училище става все по-голям. Това се дължи на неуморната работа на целия екип
на 51. СУ и на стремежа му да се развива и усъвършенства в професионален план.

Откриването на новата учебна година свързваме с традиционната празнична
програма, в която участват ученици и учители.Празничното настроение беше засилено и
от обновеното централно фоайе на сградата ни.

Съветът на Европейската научна и културна общност, Клубът на българския и
научен елит удостои училището ни със сертификат, който дава официален почетен
статут с висок престиж и обществено признание в областта на образованието и удостои
със ЗЛАТНА МОНЕТА ПИСМЕНОСТ за принос към развитието на българското
образование 51. СУ „Елисавета Багряна“ с директор Асен Александров.



Обществеността в България оценява високо постиженията в управлението на
нови инициативи, в налагането на съвременни модели в българското образование за
изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и
авторитет.

Друга важна стъпка е сертификатът за дигитална трансформация от ШКОЛО
ООД. Това свидетелства, че училището ни има технологичната зрялост, за да премине
изцяло на електронно управление и оптимизиране на училищните процеси през
електронната платформа ШКОЛО. Критериите за технологична зрялост според ШКОЛО
са:

ИНТЕРНЕТ: с добро покритие в училище;

ХАРДУЕР: налични устройства за работа с електронен дневник /компютри,
таблети, смартфони/;

СОФТУЕР: успешно внедрен софтуер Школо, използван от всички учители.

През м. май училището ни получи сертификат от „УЧА СЕ“ - УРОЦИТЕ ЗА
УЧИЛИЩЕ НА РАЗБИРАЕМ ЕЗИК за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ на България – едно от
първите в страната.

Имаме богат опит в участие по проекти по програма Еразъм+. През 2019 г.
училището ни спечели следните проекти:

1. "Let's be Eco-sustainAble, towards 2030";

2. "Digital Town";

3. "DEBATING across Europe for Life Skills"

4. "Successful Futures Together"

5. "BE Unique, BE International"

51. СУ работи и по двугодишен проект на МВР „Детско полицейско управление“,
който стартира празнично с гости от министерството и община Красно село. В него
взимат участие учениците от 3.а клас с класен ръководител Росица Митева.

Училището ни се включи към проекта „Училища, утвърждаващи здраве в Европа“.

Чрез участието си в проекти ние се стремим да създадем реална среда, която
позволява на учениците да изграждат, практикуват и усъвършенстват своите ключови
компетентности като комуникация на чужди езици, математическа компетентност,
основни компетентности в областта на науката и технологиите, дигитална
компетентност, умение за учене, социални и граждански компетентности, да развиват
чувството си за инициативност и предприемачество, да оформят културно съзнание и
изразяване.

За поредна година се проведоха ,,Дни на отворените врати“ в 51.СУ ,,Елисавета
Багряна“. Учителите подготвиха разнообразни и интересни уроци, които бяха посетени от
много родители и гости.Бяха представени множество иновативни и интердисциплинарни
уроци, подготвени съвместно от колеги по български език и литература, математика,
биология, химия, история, музика, география, чужди езици, физическо възпитание и
спорт, изобразително изкуство.



Изключително важно събитие за 51. СУ ,,Елисавета Багряна“ е провеждането на
ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Споделени педагогически
практики в преподаването на природни науки“ през м. март. Тя постави началото на
ежегодни срещи на преподавателите по биология и здравно образование, химия и
опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата и информатика.
В конференцията участваха учители от цялата страна. Те представиха нестандартни
подходи и нови техники за преподаване в интерактивна среда. Участниците получиха
сборник с всички споделени практики.

За поредна година в училище имаме помощник-учител по английски език, който
развива разговорните умения по езика и води клуб „Дебати“. Той е осигурен отфондация
„Америка за България“ по програмата „Фулбрайт“. Наши ученици участваха в
състезанието BEST /речи и дебати/ на национално и регионално ниво и спечелиха
призови места.

Започна дейността на Родитело- учителските сдружения под ръководството на
г-жа Д. Милушева и г-жа И. Йотова. На срещите се обсъждаха различни проблеми и
дейности в училище.

Ученическият съвет, съставен от представителите на класовете, направи живота в
училище по-разнообразен и помогна за организирането на различни училищни прояви.С
помощта на госпожа Ирена Йотова ученици от гимназиален етап бяха обучени по
различни теми, свързани с добродетелите. Те проведоха много забавни часове с
по-малките ученици.

Проведоха се много часове в класовете, свързани с превенция на агресията и
тормоза между учениците. Беше проведена и анкетата за тормоза, спусната от МОН.

Ученици от гимназиален етап дискутираха проблеми на съвременната младеж
заедно с представители на PETRI- европейски институт за младежко развитие.

Традиционно в 51. СУ бяха отбелязани различни празници. 14-ти февруари Ден
на любовта и приятелството, 9-ти май - Ден на Европа и ученическото самоуправление,
когато учениците заеха местата на своите преподаватели, директор,
заместник-директори, педагогически съветник.

За поредна година бе организиран благотворителен Коледен базар, в който
активно участваха всички класове. Средствата се предоставиха на Университетска
акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“.

И през тази учебна година имаше много спортни победи на градско и национално
ниво по волейбол, футбол, тенис на маса. Много труд вложиха преподавателите по
физическо възпитание и спорт – Н. Йосифов, М. Борисова, В. Йотова, Т. Върбанова.

Гордеем се с нашите млади художници, подкрепяни и обучавани от
преподавателите по изобразително изкуство. Те ни доставиха естетическо удоволствие
благодарение на своите изложби.

Продължава издаването на училищния вестник „Вести+“, с който се ангажираха
Александра Дойчинова, Мирела Гигова, Иван Матеев и други наши колеги.

Множество дарения на книги обогатиха библиотеката и ателиетата на
художниците с албуми и книги.



Горди сме, че и тази учебна година протече под мотото на нашето училище –
„МЕЧТАЕМ, ВЯРВАМЕ, ПОСТИГАМЕ!“.

2019/ 2020 г.

Мисията на 51. СУ ,,Елисавета Багряна" е да създава такава среда за своите
ученици, в която те да се чувстват щастливи.

Ние вярваме, че това може да се постигне чрез развитие на различните видове
интелигентности в условията на радостно и предизвикателно обучение. Стараем се да
подготвяме децата да станат успешни, мислещи, състрадателни и етични хора чрез
комбинация от академизъм, подходяща атмосфера и разнообразие.

Ръководство:

ДИРЕКТОР: Асен Александров

ЗАМЕСТИК-ДИРЕКТОРИ:

Диана Каменова – учебна дейност;

Лариса Нешева – учебна дейност

Ива Асенова – технологични дейности в образованието;

Веселин Стефанов – административна дейност;

Антоанела Славейкова – проектни дейности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК:

Анна Паскалиева

ПСИХОЛОЗИ:

Ирена Йотова, Наталия Майлер

През тази учебна година към учителския ни състав се присъединиха нови
колеги. Това са: Ангелина Гуторанова - учител по английски език, Владимир Димитров
- учител по английски език, Ваня Захариева - учител по математика, Калин Танев -
учител по история, Мария Кутлова - учител по изобразително изкуство, Димитринка
Райкова - учител в ЦОУД, Емануела Атанасова - учител ЦОУД, Наталия Майлер -
психолог.

И през тази учебна година целият екип на 51. СУ се старае както да осигури
качествено образование, така и да възпита у учениците добродетели като почтеност,
моралност, искреност, правдивост и честност, чувство за справедливост,
безпристрастност и законност. Усилията ни са насочени към това да мотивираме
учениците да демонстрират уважение към достойнството на хората, да носят
отговорност за своите действия, критично да преценяват идеи и да оценяват
най-различни гледни точки, да проявяват благородство и състрадание. Радваме се на
отлична училищна среда, която продължава да се обновява и подобрява. През тази
учебна година беше направен основен ремонт на ателиетата, в които творят младите



художници на 51. СУ, а фоайето пред дирекцията на училището придоби нов и модерен
облик.

Броят на учениците е 1259 души, разпределени в 43 паралелки, а интересът на
родители и ученици към нашето училище става все по-голям. Това се дължи на
неуморната работа на целия екип на 51. СУ и на стремежа му да се развива и
усъвършенства в професионален план.

От тази учебна година 51. СУ ,,Елисавета Багряна" има статут на Иновативно
училище с решение на Министерски съвет за иновативните училища през учебната
2019/2020 г. Тази важна промяна се осъществи благодарение на проекта за
проблемно-базирано обучение. Чрез множество предметно-базирани връзки учениците
не само учат заложения в учебните програми материал, но успяват да приложат всичко
научено в реални ситуации и да изучат един проблем в цялостния му контекст.

Откриването на новата учебна година започна с традиционната празнична
програма, в която участват ученици и учители.

Имаме богат опит в участие по проекти по програма Еразъм+. Училището
работи по следните проекти:

1. "E-STAFF" (European Student Amateur Film Festival)

2. „Бъди уникален, бъди международен“ / ''BE Unique, BE International“;

3. "DEBATING across Europe for Life Skills"

4. "Successful Futures Together"

5. "Dijital Mahalle"

6. Leт's be Eco-sustainAble, towards 2030

51. СУ работи и по двугодишен проект на МВР „Детско полицейско
управление“, а за участието си в проекта ,,София-толерантна и многолика" на 51. СУ
бе връчен сертификат от фондация ,,Фабрика за анализи и решения".

Чрез участието си в проекти ние се стремим да създадем реална среда, която
позволява на учениците да изграждат, практикуват и усъвършенстват своите ключови
компетентности като комуникация на чужди езици, математическа компетентност,
основни компетентности в областта на науката и технологиите, дигитална
компетентност, умение за учене, социални и граждански компетентности, да развиват
чувството си за инициативност и предприемачество, да оформят културно съзнание и
изразяване.

Благодарение на проблемно-базираното обучение през цялата учебна година в
51. СУ бяха проведени множество разнообразни и интересни уроци, които бяха
посетени от много родители и гости. Бяха представени различни иновативни и
интердисциплинарни уроци, подготвени съвместно от колеги по български език и
литература, математика, биология, химия, история, музика, география, чужди езици,
физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство.

Продължи дейността на родитело- учителските сдружения под ръководството
г-жа И. Йотова. На срещите се обсъждаха различни проблеми и дейности в училище.



Ученическият съвет, съставен от представители на класовете от прогимназиален
и гимназиален етап, направи живота в училище по-разнообразен и помогна за
организирането на различни училищни прояви. С помощта на госпожа Ирена Йотова
учениците заявиха своите идеи за подобряване на училищната среда и справянето с
различни проблеми.

За поредна година бе организиран благотворителен Коледен базар, в който
активно участваха всички класове. Ученическият съвет към 51. СУ взе решение
средствата от него да се използват за създаване на Фонд за подпомагане на даровити
деца, който да помага на наши ученици при участие в национални и международни
олимпиади, за организиране на изложби, за участие в творчески и артистични проекти,
а също и в различни състезания.

През месец март беше организиран още един благотворителен базар, в който се
включиха всички ученици. Средствата бяха дарени за 19- годишната Маринела Арбова,
която се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек. Бяха събрани и преведени по
нейната сметка 3435 лв. (800 лева в банкноти и 10 кг. в монети).

По инициатива на ученици от гимназиален етап беше проведена
благотворителна акция за събиране на храна и играчки за животните от Animal rescue.

От тази учебна година 51. СУ може да се похвали със своя собствена оранжерия,
за която с удоволствие се грижат и учителите, и учениците.

Традиционно в 51. СУ бяха отбелязани различни празници както от най-малките
ученици, така и от най-големите - Денят на християнското семейство, Денят на
народните будители, Денят на св. Пимен Зографски, който беше отбелязан с
тържествен водосвет и курбан за здраве, Денят на влюбените, Националният празник
на Република България, Денят на славянската писменост и култура, Денят на детето и
др.

За съжаление пандемията от Ковид-19 направи присъственото обучение през
по-голямата част от втория срок невъзможно. От март месец до края на учебната година
учениците се обучаваха в електронна среда от разстояние. Благодарение на добрата
подготовка на учителите и съвестното отношение на ученици и родители онлайн
обучението се осъществи успешно, като за тази цел главно бяха използвани
инструментите на Google Suitе. Въпреки необичайното приключване на учебната
година учениците от 7 и 12. клас положиха успешно своите изпити (НВО и ДЗИ) и за
поредна година постигнаха резултати, които бяха по-високи от средните за страната.

Обучението в електронна среда не попречи на много от учителите да проведат
открити уроци по проблемно-базираното обучение. Продължи и интересната практика
родител-учител за едни ден, която позволява на родителите на учениците да влязат в
ролята на учител.

Голямо събитие през месец април беше организирането и излъчването онлайн на
празничен концерт, свързан с патронния празник на 51. СУ. В събитието се включиха
множество ученици и учители. Подобни чествания бяха организирани по случай Деня
на славянската писменост и култура и по случай Деня на детето.

Абитуриентите също отбелязаха своето завършване с онлайн програма, чрез
която успяха да се сбогуват със своите учители и да изкажат благодарността си към тях.



И през тази учебна година учениците ни завоюваха призови места на състезания
и конкурси, свързани с различни предмети - математика, информатика, изобразително
изкуство, музика, ФВС и др.

За поредна година в училище имаше помощник-учител по английски език, който
развиваше разговорните умения по езика и водеше клуб „Дебати“. Той е осигурен от
фондация „Америка за България“ по програмата „Фулбрайт“. Наши ученици участваха
в състезанието BEST /речи и дебати/ на национално и регионално ниво и спечелиха
призови места.

Гордеем се с нашите млади художници, подкрепяни и обучавани от
преподавателите по изобразително изкуство. Те ни доставиха естетическо удоволствие
чрез своите прекрасни творби. На дипломната изложба на учениците от 12. клас
(,,Разчупен контур") успяхме да се насладим онлайн.

Продължи издаването на училищния вестник „Вести+“, с който се ангажираха
Александра Дойчинова, Мирела Гигова, Иван Матеев и други колеги.

Множество дарения на книги обогатиха библиотеката и ателиетата на
художниците с албуми и книги.

Горди сме, че и тази учебна година протече под мотото на нашето училище –
„МЕЧТАЕМ, ВЯРВАМЕ, ПОСТИГАМЕ!“.


