
44. 44. СОУСОУ ““НеофитНеофит БозвелиБозвели””

МИСИЯТАМИСИЯТА нана 44 44 СОУСОУ ““НеофитНеофит БозвелиБозвели”” ее дада осигуриосигури качественокачествено

образованиеобразование сс високовисоко нивониво нана общообразователнаобщообразователна,,чуждоезиковачуждоезикова

подготовкаподготовка ии информационниинформационни технологиитехнологии вв съответствиесъответствие сс европейскитеевропейските

стандартистандарти; ; сс развитиеразвитие нана интересиинтереси, , творческитворчески способностиспособности ии възпитаниевъзпитание вв

общочовешкиобщочовешки добродетелидобродетели сс огледоглед успешнауспешна житейскажитейска ии професионалнапрофесионална

реализацияреализация..



•• ВВ 44. 44. СредноСредно общообразователнообщообразователно училищеучилище

заза 2013/2014 2013/2014 гг. . сесе обучаватобучават 470 470 ученициученици

отот 1 1 додо 12 12 класклас вв 22 22 паралелкипаралелки

•• 44. 44. СОУСОУ ее училищеучилище съссъс собственсобствен обликоблик, , 
сс богатбогат вътрешноучилищенвътрешноучилищен животживот,,
символисимволи, , ритуалиритуали ии традициитрадиции вв областтаобластта

нана обучениетообучението попо чуждичужди езициезици, , 
хуманитарнихуманитарни наукинауки ии гражданскогражданско образованиеобразование,,
информационниинформационни технологиитехнологии ии изобразителноизобразително изкуствоизкуство..



ВизияВизия нана училищетоучилището

�� УченицитеУчениците дада получаватполучават качественакачествена подготовкаподготовка нана европейскоевропейско нивониво

�� ДецатаДецата съссъс специалниспециални образователниобразователни потребностипотребности дада иматимат равниравни

възможностивъзможности заза обучениеобучение ии развитиеразвитие чрезчрез създаванесъздаване нана подкрепящаподкрепяща

средасреда

�� УчителитеУчителите дада иматимат високависока квалификацияквалификация ии мотивациямотивация заза работаработа вв

училищеучилище

�� УченицитеУчениците ии учителитеучителите дада участватучастват

активноактивно ии дада намиратнамират изяваизява въввъв

всичкивсички областиобласти нана училищнияучилищния животживот

�� РодителитеРодителите, , общественосттаобществеността ии местнатаместната

властвласт дада саса партньорипартньори вв училищнияучилищния

животживот ии вв управлениетоуправлението нана училищетоучилището



ОрганизацияОрганизация, , управлениеуправление ии екипекип

�� ДиректорДиректор

�� ПомощникПомощник--директордиректор УДУД

�� ПреподавателскиПреподавателски екипекип вв съставсъстав 38 38 душидуши

сс образователнаобразователна степенстепен бакалавърбакалавър илиили магистърмагистър

* * ІІІІ квалификационнаквалификационна степенстепен -- двамадвама

* * ІІІІІІ квалификационнаквалификационна степенстепен –– двамадвама

* * ІІV V квалификационнаквалификационна степенстепен –– двамадвама

* V * V квалификационнаквалификационна степенстепен –– триматрима

�� ПедагогическиПедагогически съветниксъветник

�� РесурсенРесурсен учителучител. . 



44. 44. СОУСОУ ВИВИ ПРЕДЛАГАПРЕДЛАГА::

�� ЗадълбоченаЗадълбочена общообразователнаобщообразователна

ии специализиранаспециализирана подготовкаподготовка..
�� КвалифициранКвалифициран екипекип отот преподавателипреподаватели..
�� РаботаРабота попо европейскиевропейски проектипроекти ии

националнинационални програмипрограми..
�� РазширеноРазширено изучаванеизучаване нана българскибългарски езикезик

ии литературалитература, , историяистория ии цивилизацияцивилизация,,
географиягеография ии икономикаикономика, , информационниинформационни

технологиитехнологии, , изобразителноизобразително изкуствоизкуство..
�� ЧуждоезиковоЧуждоезиково обучениеобучение::

** английскианглийски езикезик;;
** испанскииспански езикезик



44. 44. СОУСОУ ВИВИ ПРЕДЛАГАПРЕДЛАГА::

�� ПолудневниПолудневни занятиязанятия вв подготвителнаподготвителна групагрупа

�� ЦелодневноЦелодневно обучениеобучение отот II додо IV IV класклас

�� ПодпомаганеПодпомагане отот ресурсенресурсен учителучител

�� МедицинскоМедицинско обслужванеобслужване

�� ПостояннаПостоянна охранаохрана

�� БогатаБогата извънкласнаизвънкласна ии извънучилищнаизвънучилищна дейностдейност

�� ЗелениЗелени училищаучилища, , летнилетни лагерилагери

�� ЛятноЛятно училищеучилище заза ученициученици II --IV IV класклас вв

периодапериода отот 01 01 додо 30 30 юниюни 20142014гг. . 



УчилищетоУчилището разполагаразполага съссъс::

�� СветлиСветли ии удобниудобни класникласни стаистаи

�� ТриТри мултимедийнимултимедийни кабинетакабинета

�� СпециализираниСпециализирани кабинетикабинети

�� БогатаБогата библиотекабиблиотека ии книжарницакнижарница

�� ФизкултуренФизкултурен салонсалон, , фитнесфитнес залазала

ии ппросторниросторни спортниспортни площадкиплощадки

�� КабинетКабинет заза ресурсноресурсно подпомаганеподпомагане

�� МедицинскиМедицински кабинеткабинет

�� УченическиУченически столстол ии бюфетбюфет

�� ОхранаОхрана



СветлиСветли ии удобниудобни класникласни стаистаи



ТриТри мултимедийнимултимедийни кабинетакабинета



СпециализираниСпециализирани кабинетикабинети



БогатаБогата библиотекабиблиотека

ии книжарницакнижарница



ФизкултуренФизкултурен салонсалон, , фитнесфитнес залазала

ии ппросторниросторни спортниспортни площадкиплощадки



ПроектнаПроектна дейностдейност

ОтОт 20122012гг. 44. . 44. СОУСОУ сесе включвавключва активноактивно вв

разработванеторазработването нана проектипроекти попо

�� ЕвропейскиЕвропейски,,

�� националнинационални

�� ии регионалнирегионални програмипрограми



ЕвропейскиЕвропейски програмипрограми

�� СекторнаСекторна програмапрограма ““КоменскиКоменски”” ––
ученическиученически визитивизити вв ПолшаПолша, , 
ТурцияТурция, , ИталияИталия, , ЛатвияЛатвия

�� ПроектПроект ““УСПЕХУСПЕХ”” –– развитиеразвитие нана

извънкласнатаизвънкласната ии извънучилищнаизвънучилищна

дейностдейност



НационалниНационални програмипрограми

�� ““ИКТИКТ вв образованиетообразованието”” –– МОНМОН

�� ““СтудентскиСтудентски практикипрактики”” –– МОНМОН

�� ““СС грижагрижа заза всекивсеки ученикученик”” –– МОНМОН

�� ““УчилищеУчилище заза всичкивсички”” –– ЦОИДУЕМЦОИДУЕМ



РегионалниРегионални програмипрограми

�� ““СпортътСпортът ее здравездраве”” –– СтоличнаСтолична общинаобщина

�� ““АзАз ии нашатанашата природаприрода””



КачествоКачество нана образованиетообразованието вв 44.44.СОУСОУ

�� БазовоБазово училищеучилище нана СУСУ ““СвСв. . КлиментКлимент ОхридскиОхридски””

�� ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди нана обучениеобучение



МоментиМоменти нана гордостгордост



ДУХЪТДУХЪТ

нана НАШЕТОНАШЕТО УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ

�� ПатроненПатронен празникпразник

�� КоледенКоледен базарбазар

�� БлаготворителниБлаготворителни изявиизяви



ЗаЗа контактиконтакти::

директордиректор -- телтел././факсфакс 945945--0707--11;11;

помощникпомощник--директордиректор –– 945945--2929--06,06,

канцеларияканцелария -- 845845--2626--8282

sou44_nbozveli@abv.bg;

contakt@44sou.eucontakt@44sou.eu

гргр. . СофияСофия 1517,1517,

районрайон ПодуянеПодуяне, , 

улул. . „„ПлакалницаПлакалница”” №№ 4545

•• УдобенУдобен транспорттранспорт: : 

автобусиавтобуси 79, 100, 120; 79, 100, 120; 

трамвайтрамвай 22; 22; тролейбустролейбус 1;1;

маршрутнимаршрутни такситатаксита 17, 18, 28, 33, 39, 4217, 18, 28, 33, 39, 42

СайтСайт: : http://44sou.eu/http://44sou.eu/


