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М И С И Я: 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес, 

в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на поднормативни актове, за да 

отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности, в партньорство с 

Асоциацията на Каймбридж   училищата в България. 

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационни технологии и 

тяхното практическо приложение по време и при нужда за обучение от разстояние, 

и в целия образователен процес. 

4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение  

7. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие, с модерно виждане за 

света и с висока степен на конкурентноспособност, така че България да бъде 

просперираща Европейска държава. 

8. Развиване и поддържане на физическа дееспособност, създаване на трайни навици 

за активен и здравословен живот. 

 

 

 

В И З И Я:  

1. 52. ОУ „Цанко Церковски“  ще запази своя облик и традиции. То ще се развива 

като училище с предучилищна подготовка (6г.) и с два етапа на основна 

образователна степен: 

- начален етап 1 – 4 клас 

- прогимназиален етап 5 – 7 клас 



2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно и креативно мислене, 

професионалисти можещи да прилагат стандартите на ЗПУО. 

3. Ще продължим да разработваме съвременни програми за факултативни и 

избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с 

потребностите и интересите на учениците. 

4. 52. ОУ ще продължи да надгражда и усъвършенства модерната учебна и спортна 

база. 

5. Създаденият в годините екип от висококвалифицирани специалисти – психолог, 

ресурсен учител и логопед ще продължат да осъществяват допълнителна и обща 

подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

6. Ще се ръководим от изработения етичен кодекс на училищната общност в 

създаването на който участват ПС, обществен съвет и ученическото 

самоуправление. 

7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния ден като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряването на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и 

удовлетворяване на потребности и интереси. 

8. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, 

като създаваме цялостна организация, в която ще взимат участие учениците и 

техните семейства, педагози, представители на обществения съвет и на местните 

общности. 

9. В следващия четири годишен период ще продължим да изграждаме навици за 

здравословен начин на живот, като запазим целодневната медицинска грижа, както 

и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“ и  „Училищно 

мляко“, както и ще се включим в нови такива.  

10. Продължаване на работата по национални програма към МОН с ежегодно 

кандидатстване - „Без свободен час“, ИКТ -  доизграждане на безжични локални 

мрежи (Wi-Fi), надграждане на електронен дневник, „Образование за утрешния 

ден“ 

11. Ще продължим да участваме и създаваме проекти по Постановление №64 на МС, 

за парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и 

спортно-туристическа дейност. 

12. Ще продължим да работим в „Занимания по интереси“, съгласно Наредбата за 

приобщаващо образование. 

13. Ще участваме в националната програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“. 

14. Ще запазим традициите чрез вътреучилищния проект „Доброта“– с активното 

участие на учениците под ръководството на педагогическия съветник и ежегодното 

издаване на училищен вестник, по случай приключване на учебната година. 



15. 52. ОУ съвместно с учениците и техните родители ще продължи да организира 

благотворителни базари за Рождество Христово, Великден и Първи март, 

средствата от които се даряват за различни каузи и помощ на нуждаещи се. 

16. Педагозите ще продължат да се включват по национални и други видове програми, 

както и да участват в програмата за кариерно развитие в 52. ОУ – най малко един 

път в годината под формата на изнесени обучения. 

17.  Ще продължим да обособяваме места за изложби на картини, както и различни 

кътове за отдих и творческа работа. 

18. Ще възобновим традиционната за 52. ОУ сутрешна спортна гимнастика в рамките 

на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден. 

19. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, 

превръщайки я в любимо място за отдих и творчество. 

20. За да възпитаваме и изграждаме стойностни граждани обичащи родината и 

училището ще продължим инициативите, свързани с миналото и фолклорните 

традиции на Бояна, на нашата столица София и на България. 

21. Ще продължим да изучаваме факултативно дисциплината Религия, както и 

включване на училището в различни интеррелигиозни проекти. 

 

 

Ц Е Н Н О С Т И: 

Учителите, които работят в 52 ро училище, винаги са гледали на образованието като на 

непреходна ценност и на най – добра инвестиция. Като общодостъпно и задължително то 

дава възможност на ученици с различен потенциал и потребности  произхождащи от 

различна социална среда, да получат равен достъп до качествено образование, в това 

число приобщаване към образователната система. 

Основополагащи ценности за нас са: 

1. Недопускане на дискриминация в процеса на образование. 

2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. 

3. Запазване и развитие на училищната образователна традиция. 

4. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език. 

5. Прозрачност на управлението и предвидимост на предучилищното и училищното 

образование. 

6. Автономия при разработването на учебни програми, както и на осъществяването 

образователния процес и на ученическото самоуправление. 

 



 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

№ Дейност Финансиране Срок 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане 

на образователния процес – учебен 

план и програми, етичен кодекс, 

методически обединения и комисии, 

план-прием, целодневно обучение 

Делегиран бюджет До 15.09 на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на учебни 

стаи и кабинети 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

До септември 

на всяка 

учебна година 

3. Доизграждане на видеонаблюдението 

и домофонната система  

Делегиран бюджет Септември 

2021 година 

4. Оборудване на новата сграда към 52. 

ОУ със Смарт телевизори и 

компютри   

Делегиран бюджет Септември 

2021 година 

5. Дооборудване и закупуване на богат 

набор от помощни материали за 

специализирания кабинет за 

приобщаващо образование 

Делегиран бюджет 

Столична община 

Септември 

2021 година 

6. Изграждане на нов корпус и 

обновяване на тоалетни, фоайета и 

стълбищни коридори 

Финансиране от СО 

Делегиран бюджет 

2021 година 

7. Изграждане на подпорна стена в 

двора на училището 

Делегиран бюджет 

Дофинансиране от район 

„Витоша“ 

Септември – 

октомври 

2021 година 



8. Ремонт на външна спорта площадка, 

изграждане на футболно игрище 

Финансиране от СО 

Делегиран бюджет 

 

Септември 

2021 година 

9. Финализиране на иконописа на 

училищния параклис „Свети 

Николай“ 

Дарения Постоянен 

10. Участие в квалификационни форми 

на педагогическия състав 

Делегиран бюджет, МОН, 

РУО, синдикати, община 

Постоянен 

11. Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти 

Фондове на ЕС, община, 

дарения 

Постоянен 

12. Продължаване на работа по програми 

„Без свободен час“, „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“ 

Министерства на 

образованието и 

земеделието 

Постоянен 

13. Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с 

читалище „Виделина“ и 

представители на Боянската общност 

Смесено финансиране Постоянен 

14. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

базари 

Дарения Всяка учебна 

година 

15. Провеждане на вътреучилищно 

езиково състезание по различни 

езици и участие в национални 

състезания на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в България  

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

През всяка 

учебна година 

16. Провеждане на традиционен 

училищен  спортен празник, участия 

във вътреучилищни, районни и 

общински спортни състезания по 

различни видове спорт 

Делегиран бюджет, район 

„Витоша“, средства по 46 

ПМС 

Постоянен 



17. Финализиране на пет международни 

проекта по програма Еразъм+ и 

управление на нови пет с 

чуждестранни партньори, ключова 

дейност К2  

Финансиране от 

програмата 

Края на 2021, 

2023 година 

18. Обособяване на зони за отдих и 

творчество 

Делегиран бюджет  2022 година 

19. Обновяване на библиотечния фонд Делегиран бюджет, 

дарения 

Постоянен 

20. Участие в национални проекти на 

МОН: ИКТ -  „Образование за 

утрешния ден“, доизграждане на 

безжични и локални мрежи (Wi-Fi) 

МОН До края на 

2021 година 

21. Сключване на договори за 

сътрудничество и съвместна дейност, 

за провеждане на платени 

допълнителни извънкласни дейности 

(Спорт, изкуства и образование)   

Самофинансиране До края на 

2025 година 

 


