58. ОУ „Сергей Румянцев“
гр. София

58. ОУ е модерно училище, което отговаря на изискванията на
съвременното образование, в чийто център е поствен ученикът,
а не учебното съдържание. Нашата глобална мисия е да вдъхновим
всяко дете и да направим от него изследовател – да търси и намира,
да пита и да получава отговори, да се съмнява, да любопитства, да
се развива и да върви смело напред като неделима част от света!
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“
Защо да избера 58. ОУ Сергей Румянцев”?
Екипът от учители

Колективът на 58. ОУ е сплотен и мотивиран, отворен към
предизвикателствата на новото време и пазещ традициите в
българското образование. С желание и отговорност учителите
подкрепят и напътстват децата по пътя им към нови знания
и умения, изграждат техните нагласи, подготвяйки ги за
бъдещето, развиват у тях усета за красивото и доброто,
провокират творческите им нагласи.
За ангажираните и компетентни учители от 58. ОУ
е изключително важно професионалното им израстване
и затова се включват в различни обучения, инициативи,
програми и проекти, свързани с актуални проблеми в сферата
на образованието и възпитанието.

Участие в представителна делегация за обмяна на опит в Московския педагогически университет.
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Професионализмът на учителския колектив, съчетан с мотивацията
на учениците и добре организираният училищен живот са стимул за
бъдещото развитие на училището и неговия просперитет.

Училището е фактор за акумулиране и реализиране на
образователни идеи и възпитателни цели, извор на творчество и
нестандартно мислене, съчетани с актуалния импулс на времето.
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Материалната база

На високо ниво е материално-техническата база в 58. ОУ, която
напълно отговаря на изискванията на съвремието, като непрекъснато
се обновява, следвайки последните достижения в тази област.
Училището разполага със специализирани кабинети по основните
учебни дисциплини, модерен компютърен кабинет, Център за
подкрепа на личностното развитие, изцяло ремонтирани и обзаведени
класни стаи, два физкултурни салона, спортни игрища, тенис корт,
фитнес, актова зала, зала за занимания по интереси, музей, обновена и
модерна библиотека. Сградата има озвучителна система за предаване
на информация, поздравления и др.; във всеки кабинет е монтиран
домофон, свързан с охраната на училището; на територията на
училището има неограничен достъп до безжичен интернет. Всеки
преподавател разполага с персонален компютър и мултимедиен
проектор, които използва ежедневно в
своите часове, за да направи обучението
на учениците си достъпно, интересно
и забавно.
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Технологиите в учебния процес
За модернизиране на процеса на обучение в 58. ОУ роля
играе и стремежът за осъвременяване на методите на работа
на преподавателите. Поставен е акцент върху използването
на интерактивни методи за организация на обучението,
усъвършенстване и на обучението в електронна среда за двете
страни, участници в процеса. Обучението с помощта на ИТ
предлага една нова нетрадиционна среда, чрез която знанията,
уменията, интересите и въображението на учениците се
съчетават с богатите възможности за разнообразни дейности,
които предлага компютърът.
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Училището използва за обучение в електронна среда от разстояние платформата Тиймс, а учителите разполагат със
свободата сами да избират методите си на работа така, че да бъдат максимално полезни за учениците, като разнообразяват и
допълват дейността си с различни електронни платформи – Уча се, Офис 365, Енвижън, IZZI, Кан Академи, Академико и др.
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Центърът за подкрепа на личностното развитие
За учениците е обзаведен Център за подкрепа на
личностното развитие, където екип от специалисти
/ресурсни учители, психолог и логопед/ им оказват
подкрепа, когато имат нужда в процеса на своето
израстване. Центърът е модерно обзаведен, лесно
достъпен, дейността му е технически обезпечена. За
ползване са предоставени компютърни конфигурации,
а екипът от специалисти използва най-съвременните
подходи и научни достижения в работата си, за да
отговори на потребностите и нуждите на учениците.
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Извънкласните дейности
Традиционно в 58. ОУ се отделя време за организиране
на групи за занимания по интереси, които са съобразени с
желанията на учениците и възможностите на училището.
Всяка учебна година в началния и в прогимназиалния етап
се провеждат образователни дейности чрез групиране на
учениците според техните интереси, които имат за цел да
стимулират развитието на личностните качества у децата и
да развият техните социални и творчески умения в областта
на науките, изкуството и спорта:
• Клуб „Математиката – интересна“
• Група по танци „Модерни танци“
• Група за изобразително изкуство „Весела палитра“
• Клуб „Млади възрожденци“
• Театрален клуб „Млад творец“
• Група по класическа китара „Музикални ритми“
• Групи за допълнителна подготовка за НВО за учениците
от 4. и 7. kлас
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Училищната общност

58. ОУ е събирателен център на училищната общност.
Активното сътрудничество между родителите, учителите и
учениците създава спокойна атмосфера, изпълнена с доверие
и разбирателство, води до намиране на добри решения на
проблемите, изгражда позитивна нагласа към училищната
институция и мотивира учениците за учене и постигане на
по-високи резултати. Резултат от това взаимодействие са
инициативите, организирани и осъществени от училищната
общност на 58. ОУ.
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НИЕ ТВОРИМ – Постижения на учениците
Спортът в училище

Здравето и спорът са неразривно свързани с богатите
традиции на училището. Учениците от 58. ОУ ежегодно
участват в различни организирани спортни мероприятия
– волейбол, баскетбол, футбол, тенис, лека атлетика.
Традиционно отборите на училището печелят призови места
на общински, областни и национални
състезания.

Изобразително изкуство

Специално място в задължителните и в избираемите часове заема обучението по изобразително изкуство, което се изразява
в стимулиране и развиване на творческия потенциал на децата чрез изобразителната дейност и общуването с произведения
на изобразителното изкуство. С желание и удоволствие учениците от 58. ОУ творят, създавайки своите картини, с които
участват в много и различни инициативи – конкурси, състезания, изложби и изложения.
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Музика

В 58. ОУ музикалното образование е важна част от
цялостния учебен процес в часовете по разширена и
допълнителна подготовка. Музиката е един от най-добрите
начини, чрез които процесът на общуване между децата може
да бъде провокиран – в училището има сформирани различни
музикални групи: по класическа китара, хор, хор на момчетата,
група за модерни танци.

Хореография

Възможност за съхраняване на българските традиции и за развитие на талантите на подрастващите предоставят
допълнителните часове по хореография, които се провеждат с учениците от началния етап.
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Участие в национални програми и проекти

Мисия на образованието и основна цел на екипа на 58. ОУ е да подготви учениците си за
предизвикателствата на 21 век – да получат стабилна подготовка и обща култура, да формират и
съхранят националното си съзнание, да се изградят като личности. Българските ученици трябва да
се чувстват част от световната култура, да са мотивирани и обучени, да използват възможностите
на целия си живот и да се приспособяват към променящия се сложен свят. У
чителите и учениците в нашето училище имат възможност за развитие
чрез активно участие в различни Европейски програми и проекти:

• Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020;
• Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“;
•
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. – BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности „Твоят час“;
• Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”;
• Национална програма „С грижа за всеки ученик“;
• Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ обуславя непрекъснат образователен процес
чрез осигуряване на заместване на учители с цел учениците да не пропускат учебното съдържание.
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• Национална програма „Занимания по интереси“
• Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Библиотеките като образователна
среда“;
• Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;
• Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ – модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите
от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“;
• Национална програма „Училището – територия на учениците” – проекти „Заедно ще успеем” и „Училище за всички”;
• Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”;
• Училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – грижата за
здравословното хранене на учениците в 58. ОУ се осъществява в бюфет
и стол, където се извършва ежедневен контрол върху хигиената на
помещенията и приготвянето на храната, както и върху
качеството на закуските и обяда. Училището участва и в схема за
предоставяне на безплатни закуски, както и на безплатни плодове и
зеленчуци по училищни схеми на Министерството на земеделието,
храните и горите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
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Ако няма какво да дадем
на света,
за какво сме родени?
Ний не щем нито славата,
ни участта
на големите гении!
Нас ни стига
признателността
на едно поколение.

