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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ 

На 15 .09.1983г. отваря 

врати за своите ученици ново 

училище в 9-ти микрорайон на 

ж.к." Люлин".С решение на 

СГНС то е 

регистрирано като 40 ОУ. От този 

ден започва неговата история. 

Първият му директор е г-жа Райна 

Димитрова, а 

г-жа Милка Стоянова и г-н Първан 

Симов са заместник- директори. 

Педагогическият съвет наброява 58 

души, а паралелките са 36. 

Официалното откриване става на 6 

юли 1984 г., а от 15.09.1984 г. 

училището вече е политехническо. От есента на 1985 г. в училището влизат 

първите 6-годишни ученици, а първият випуск абитуриенти излиза през 

1987г.С решение на СНС от 10.08.1989 г. 40 ОУ е именувано на великия 

френски учен биолог и химик Луи Пастьор. Oт тогава датират връзките на 

училището с Френския културен институт. От същата година започва и 

началото на профилираното обучение по биология и химия с разширено 

изучаване на френски език. 40 СОУ е с най-стари традиции в обучението по 

профилиращия предмет биология и здравно образование. Със завета на 
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патрона, "Знанието и мирът ще възтържествуват над невежеството и 

войната" се възпитават бъдещите пастьоровци. 

През 1991 г. 40 СОУ става асоцииран член на ЮНЕСКО, а от 1993 г. е 

член и на Организацията на обединените училища в България. Училището 

работи по проблемите на екологията и екологичното възпитание. През 

следващите години тенденцията на профилиране продължава, като се 

включва интензивно изучаване и на английски език, а профилите се 

разширяват до математика и информатика. 

40 СОУ "Луи Пастьор" е център на културния и обществения живот в ІХ 

и Х микрорайон на ж.к. "Люлин", съчетава образователната традиция с 

модерното обучение, което съдейства за успешна реализация на учениците. 

Всяка година 70% от абитуриентите прекрачват прага на ВУЗ-овете като 

студенти. През годините тържествените моменти на 40 СОУ са споделили 

двама министри на образованието, шест посланици на Република Франция 

и кметът на София г-н Стефан Софиянски. 

Със заповед на Министерството на образованието през 2016 г. се 

извърши преименуването на училището от 40 Средно общообразователно 

училище на 40 Средно училище „Луи Пастьор“. 
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БАЗА 
 

40 СУ „Луи Пастьор“ е електронно училище. Всички класни стаи 

разполагат с интернет. Училището разполага с добра база за внедряване на 

ИКТ в образованието. Обзаведени са четири компютърни кабинета, 

снабдени с мултимедийни устройства. Два кабинета, оборудвани със смарт 

дъски за интерактивна работа с учениците. Изградена е електронна система 

за видео наблюдение и автоматично  пожароизвестяване-за  контрол  на  

достъпа -за  електронно 

уведомяване, 

комуникация и обмен на 

файлове между 

учителите чрез 

използване на Office365 

–Outlook, One Drive, 

Groups.В училището 

функционират модерни  

кабинети  по биология и 

география. Училището 

разполага  с  библиотека и 

читалня, и медицински 

кабинет. За нуждите на   

общоучилищните 

мероприятия има обновена 

и модернизирана актова зала,  а  спортните  инициативи  се  провеждат  в  

просторен физкултурен салон и изградено открито игрище с различни 

спортни съоръжения. 
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Учениците на гимназията имат 

възможност да участват в организирани 

спортни секции –волейбол, баскетбол, 

футбол, тенис на маса, шах, туризъм. 

Традиционно отборите на, в така 

изброените спортове, печелят призови 

места на областни и национални 

състезания. Професионализмът на 

учителския колектив, съчетан с 

мотивацията на учениците и добре 

организираният училищен живот са 

стимул за бъдещото развитие на 

училището и нейния просперитет.  
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МИСИЯ И ЦЕЛИ 

Учителската общност на 40 СУ „Луи Пастьор” осъзнава своята мисия 

за създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на 

всеки ученик, съчетана с качествено обучение, гражданско образование и 

висока екологична култура.  

Ще поддържа високо качество на образователния процес с помощта на 

високо квалифицирани педагози със съвременно мислене и успешно 

прилагащи стандартите на ЗПУО.  

Ще прилага различните форми на обучение, заложени в ЗПУО, с цел да 

отговорим на потребностите и дадем достъп до образование.  

Ще продължава да изгражда и модернизира учебната и спортната база 

за постигане на заложените в мисията приоритети. 

 Ще изработва и ще се ръководи от Етичен кодекс на училищната 

общност, в създаването на който участват ПС, Обществения съвет и 

ученическото самоуправление. 

 Ще продължава да осъществява дейности за развиване на таланти и 

удовлетворяване на потребности и интереси на учениците, както и да работи 

по европейски проекти, като създаде цялостна организация, в която ще 

бъдат включени ученици, педагози, представители на Обществения съвет. 

Ще продължава да изгражда навици за здравословен начин на живот, като 

запази целодневната лекарска грижа. Ще продължи да обогатява 

библиотечния фонд /с българска и чуждестранна литература/, за да 

стимулира четивната култура на учениците.  

Като се отчитат влиянието и значението на външните и вътрешните 

фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и 

прилагайки съвременни технологии на планиране се достига до следните 

ключови цели 
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ, КРЕАТИВНИ, КРИТИЧНО 

МИСЛЕЩИ, ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНИ В 

ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ. 

ФОРМИРАНЕ НА УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ 

РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ И НАРОДИ. 

ПОЛАГАНЕ НА СОЛИДНА ОСНОВА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. 

За постигане на поставените цели се стремим към: 

 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите. 

 Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на 

учениците. 

 Превенция и противодействие на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните ученици. 

 Привличане на учителите и учениците в управлението на училището. 

 Оптимизиране на план-приема на ученици. 

 Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на 

образователния процес. 

 Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба. 

 Повишаване ролята на училищното настоятелство в управлението на 

училището. 

 Разработване на проекти и участие в европейски и национални 

програми за развитие на образованието. 

 Привличане на родителите в подкрепа на училището. 

 Подобряване и модернизиране на материалната база на училището. 
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ПРИЕМ 

В училището са създадени отлични условия за обучение на учениците. 

Те изучават два от основните европейски езици –английски и руски. С оглед 

на обществените интереси училището предлага прием със следните 

профили: 

 

Прием след 7 клас 

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  

 

Езици: 

 английски език - интензивно, първи чужд език; 

 руски език - втори чужд език. 

Профилиращи предмети: 

 информационни технологии; 

 информатика; 

 английски език. 

 

 

Прием след 1клас 

 

Училището предлага на бъдещите първокласници: 

 

Избираеми учебни часове: 

 български език и литература; 
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 английски език; 

 математика; 

 

Факултативни часове 

 японски език; 

 немски език.  

 

Извънкласни занимания: 

 фолклорна група; 

 клуб за състезателни танци; 

 клуб таекуондо; 

 секции по футбол, баскетбол, хандбал, и др.  

 

 

Училището осигурява: 

 целодневни занятия. 

 организирано хранене; 

 лекарски кабинет.  

 

 

Прием за 5 клас 

 

Избираеми учебни часове:  

 математика; 

 информационни технологии; 

 български език и литература. 
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ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ 

Дейностите и приоритетите на 40 СУ „Луи Пастьор“ са съобразени с 

интересите на ученика и нуждите на обществото. Гимназията се опира на 

гъвкава и мотивирана система от механизми, които осигуряват ползотворен 

и продуктивен климат за работа. Дейностите са диференцирани в три 

категории – дейности, насочени към учениците, към родителите и към 

учителите. Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на 

информационните технологии в преподаването на различните учебни 

предмети и чрез участието на учителите в квалификационните структури на 

училищно, общинско, регионално и национално ниво както и чрез 

използването на Интернет в работата на учителите и на Интернет свързаност 

на училището. Разноообразяване живота на учениците в училище чрез 

включването им в различни проекти и извънучилищни дейности по 

предмета, стимулиране и мотивация за участия в състезания, олимпиади и 

национални конкурси. Търсене на възможности за популяризиране на 

постиженията на учениците и учителите в пресата и в училищния сайт. 

Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече 

прозрачност за извършеното в гимназията. Подобряване на дисциплината в 

училище чрез мотивиране на учениците за учене посредством спазване на 

изискванията за ред, законност и на нормативната уредба в образованието и 

чрез прилагането на училищния правилник. Изграждане на ефективна и 

обективна система за вътрешно оценяване на качеството на обучение чрез 

надеждни механизми за измерване на резултатите в образователния процес 

и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в условията на 

делегираните бюджети 

 



12 
 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез 

използване на ИТ от учителите в преподаването по различните учебни 

предмети и прилагането на интерактивните методи на преподаване. 

Акцентиране върху подготовката по ИТ, математика и чуждоезиковото 

обучение. Подготовка на педагогическия колектив за създаването на 

ефективна система на вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите. 

Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в 

работата с родителите и обществеността критериите за прозрачност на 

всички нива. Диалог между учителите и родителите. Създаване на условия 

за максимално участие в квалификационните форми към РИО на МОН и 

другите квалификационни институции. 
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ПРОЕКТИ 

Възпитаниците на 40 СУ „Луи Пастьор“ имат възможност за изява в 

различни езвропейски проекти, национални програми и общински форуми. 

 

Международни проекти 

 

ПроектЕразъм + 

 

Десет учители от 40 СУ “Луи Пастьор” гр. София взеха участие в 

обучителен курс в град Брага, Португалия от 21.08. до 29.08.2019г. 

Обучението е етап от дейностите по проект „Как да бъдем училище на 21 

век”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, 

обучението, младежта и 

спорта „Еразъм+” . Темата 

на курса беше „ Иновации и 

модерни технологии в 

преподаването и 

общуването”, а програмата 

позволи на участниците не 

само да се запознаят, но и 

да изпробват разнообразни 

техники и иновативни методи на преподаване.  

    По този начин преподавателите усъвършенстваха професионалните си 

умения да използват всички възможности на новите технологии. Научиха, 

че е важно децата да бъдат окуражавани да подобряват уменията си, да 
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управляват собственото си обучение, да се научат  да търсят информация и 

подкрепа, когато е необходимо. 

    Да се създаде училищна среда, в която се насърчават иновациите и 

креативността, да се засили придобиването на компетенции като 

предприемачество и езици. 

    Да се даде достъп до висококачествено образование, да се гарантира 

успешен преход между различните училищни степени на образование, да се 

намали ранното напускане на училище и да се осигури по-добра подкрепа и 

персонализирано обучение в масовите училища. 

   

   Качеството на учителите е важен фактор, който влияе върху представянето 

на учениците. Важно е непрекъснатото подобряване на уменията им. 

Учителите трябва да имат достатъчно стимули през цялата си кариера, за да 

преразгледат своите потребности от обучение и да придобият нови знания, 

умения и компетентност, включително на езици. 

 

Проект "Коменски" 

 

Проект "Коменски" - международен проект по секторна програма 

„Коменски” на Програмата 

„Учене през целия живот” 

към Центъра за развитие 

на човешките ресурси в 

партньорство с 5 

европейски държави: 

Белгия, Германия, 

Испания, Полша и Турция. 

Проектът за Училищно 

партньорство е на тема 
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`Waterways in Europe: Opportunity or danger?` - „Водните пътища в Европа: 

възможност или опасност?”. 

Финансовата подкрепа, която се отпуска за реализиране на проекта, е в 

размер на 20 000 евро за 24 мобилности и е за периода от 01.08.2012г. до 

31.07.2014г. 

 

Сайт на проекта: http://project-waterways.eu  

 

Първа среща в Белгия - Проект "Кoменски" 

 

От 6.11 до 9.11.2012 г. се 

състоя първата среща на 

партньорите във Варегем 

Белгия. Беше изработен план 

и график за следващите 

дейности от проекта. 

 

 

Визита в Испания - 

Прoект "Кoменски" 

Ученици от 40-то СОУ „Луи Пастьор” участваха в работна визита в 

град Колменар Виехо, Испания. Визитата е в изпъление на международен 

проект „Водните пътища на Европа: възможност или риск” по секторна 

програма „Коменски”. Целта на визитата беше децата да се запознаят със 

своите партньори от Белгия, Германия, Испания, Полша и Турция и да се 

реализират дейностите, заложени в програмата на проекта. 

Чрез директно гласуване бяха избрани лого и талисман на проекта. Бяха 

представени картата с реките на държавите партньори и изложба на снимки 

http://project-waterways.eu/
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от пътуването на картата из Европа. Участниците, разпределени в 

международни екипи изработиха презентации за реките на всяка държава и 

за проблеми, свързани с водите. Учениците участваха в поход до изворите 

на река Манзанарес и проследиха течението и до вливането и в река Тахо 

при град Аранхуез. 

Екипът, работещ по проекта беше приет и поздравен за активната си 

дейност от кмета на град Колменар Виехо. По време на проведените срещи 

и мероприятия участниците станаха по-уверени и общуваха свободно и 

активно помежду си, създадоха много нови познанства, които ще продължат 

и в бъдеще. Информация за визитата е поместена в местни издания: 

 http://www.encolmenarviejo.es/noticias/2013/02/27  

 http://www.sermadridnorte.com/noticias/estudiantes-europeos-visitan-a-sus-

companeros-del-proyecto-comenius-de-colmenar-viejo_31566/  

 

Среща в София - Проект "Кoменски" 

 

От 15.04. до 19.04.2013г. в училището ни се проведе поредната работна 

среща по проект „Коменски”. Гостуваха ни групи от училищата партньори 

от Белгия, Германия, Полша, Турция и Испания. 

На 16.04.13г. се проведе „Изложение за воден туризъм”, на което 

всички екипи представиха на английски език атрактивни маршрути за 

пътуване по вода, като за целта бяха подготвили брошури, презентации, 

много сувенири и лакомства, характерни за отделните дестинации. На 

официалното откриване на изложението присъстваха кметът на район 

„Люлин” г-н Младенов, г-жа Вангелова, старши експерт в РИО София-град, 

директори на училищата партньори, родители, ученици и учители. 

Организирани бяха различни игри и състезания, както и парти, на което 

всички групи представиха традиционни танци и песни. Гостите разгледаха 

http://www.encolmenarviejo.es/noticias/2013/02/27
http://www.sermadridnorte.com/noticias/estudiantes-europeos-visitan-a-sus-companeros-del-proyecto-comenius-de-colmenar-viejo_31566/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/estudiantes-europeos-visitan-a-sus-companeros-del-proyecto-comenius-de-colmenar-viejo_31566/
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забележителностите на София, посетиха Рилския манастир и останаха 

очаровани от гостоприемството и топлотата, с която бяха посрещнати от 

връстниците си в училище и в семействата - домакини. Информация за 

визитата е поместена в следните издания: 

 http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/160413Turizam.aspx;  

 http://www.lyulin.bg/news/145/60/40-sou-lui-pastor-beshe-domakin-na-

rabotna-vizita-po-proekt-Waterways-in-Europe---opportunity-or-danger.html;  

 

 

Визита в Германия - Проект "Кoменски" 

 

Учениците от 40-то СОУ „Луи Пастьор” Ася Зарева, Анна Пранчева, 

Даниела Павлова, Ренета Касабова и Алекс Дердерян участваха в четвъртата 

визита по проекта „Waterways in Europe - opportunity or danger?”. Работната 

среща се проведе в град Вайлбург, Германия, от 30-ти септември до 4-ти 

октомври. 

По време на гостуването се проведе арт - фестивал. Всички участници 

работиха в международни групи и представиха произведения на изкуството 

от различни области: поезия, литература, изобразително изкуство, музика и 

фотография. Нашите ученици се представиха отлично, показвайки 

български картини, песни, стихове и легенди, свързани с водата. 

http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/160413Turizam.aspx;
http://www.lyulin.bg/news/145/60/40-sou-lui-pastor-beshe-domakin-na-rabotna-vizita-po-proekt-Waterways-in-Europe---opportunity-or-danger.html;
http://www.lyulin.bg/news/145/60/40-sou-lui-pastor-beshe-domakin-na-rabotna-vizita-po-proekt-Waterways-in-Europe---opportunity-or-danger.html;
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Повече подробности за визитата можете да научите от снимките и от 

дневника, в който участниците разказаха за своите преживявания и 

вълнения. 

 

 

Визита в Турция - Проект "Коменски" 

 

Учениците от 40-то СОУ „Луи Пастьор” Ваня Асенова, Десислава 

Ананиева, Моника Илиева, Магдалена Костадинова, Петър Станински и 

Валентин Иванов, заедно с трима преподаватели участваха в петата работна 

визита по проекта „Waterways in Europe - opportunity or danger?”, секторна 

програма „Коменски”. Работната среща се проведе в град Адана, Турция, от 

24 до 28 февруари 2014 година. 

По време на гостуването се проведе екологична конференция. Всички 

участници работиха в международни групи по екологични проблеми, 

свързани с шест европейски реки. Всяка работна група изготви презентация, 

която беше представена публично в зала на общината на града. Учениците 

бяха посрещнати сърдечно от своите приятели и прекараха незабравима 

седмица в Адана. 
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Посетиха езерото 

Сейхан и 

пречиствателната 

станция на язовир 

Чаталан, който снабдява 

град Адана с питейна 

вода. Разгледаха 

забележителностите на 

града, запознаха се с 

различна култура и традиции, намериха много нови приятели. Участниците 

написаха дневник, в който споделят своите преживявания и вълнения по 

време на визитата.  

 

Визита в Полша - Проект "Коменски" 

Заключителната визита по проекта на 40-то СОУ „Waterways in Europe- 

opportunity or danger?” се проведе от 24.03. до 28.03.2014г. Шестима 

ученици и четирима преподаватели се срещнаха в град Тчев, Полша с 

партньорите от Белгия, Гер мания, Турция, Испания и Полша. 

 

Еразъм + 

„Sport and support" Проектът е международен и се провежда в 

партньорство на Столична община- Дирекция „Превенция, интеграция, 

спорт и туризъм“ и изпълнител ОСК „Левски“. Идеята на проекта е да 

представи спецификата на различните видове спорт, да запознае и мотивира 

учениците за участие в спортни дейности, както и възможност за срещи с 

известни спортисти, международни спортни организатори и др. 

Целта е да бъдат приобщени ученици от различни социални и/или 

рискови групи, които нямат възможност за участие в спортни дейности. 
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Сайт на проекта: http://sportandsupport.eu/ Снимки от проекта в 

училището: http://sportandsupport.eu/media-gallery/photogallery/26th-

february-2016-levski-at-40-sou-lui-pastior/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportandsupport.eu/
http://sportandsupport.eu/media-gallery/photogallery/26th-february-2016-levski-at-40-sou-lui-pastior/
http://sportandsupport.eu/media-gallery/photogallery/26th-february-2016-levski-at-40-sou-lui-pastior/
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ИНОВАТИВНО ЕКО УЧИЛИЩЕ 

40 СУ „Луи Пастьор“ е със статут на иновативно еко училище.  

Цялостната му дейност е фокусирана върху постигане на дългосрочна 

положителна промяна в отношението на учениците към жизнената среда, 

чрез интегриране на екологичното образование и възпитание в учебните 

програми и проекти. Основен акцент е работата по проекта „Енергийна 

ефективност в училище”. Някои от планираните мероприятия, поради 

извънредната ситуация в страната и принудителното дистанционно 

обучение, се реализираха в дигитална среда. 

Септември 2020 г. 

1. Участие в обучителен семинар „Визия за бъдещето“ по проекта 

„Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво 

(BEACON)“. Семинарът  се проведе онлайн, в платформата Zoom, на 2 и 3 

септември 2020 г. Целта на семинара беше да се обучат участващите 

учители как да провеждат подобни семинари и работилници „Визия за 

бъдещето“ в училищата. Водещи на обучението отново бяха нашите 

партньори от Независим институт по околна среда в Берлин и Националният 

Доверителен Еко Фонд /НДЕФ/. 

2. Утвърждаване и разширяване на сформирания Екокомитет. В 

началото на учебната 2020/2021 г. бяха създадени още работни екипи в 

училището, свързани с разработването и изпълнението на проекта. Беше 

разработен план за действие. 

3. Беше организирано посещение в детски научен център Музейко в 

рамките на Националната програма: Осигуряване на съвременна 

образователна среда -Модул: Културните институции като 

образователна среда. Темите бяха свързани с обучението по Околен свят, 

Човекът и природата, Гражданско образование, Технологии и 

предприемачество. 
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 Проведени бяха уроци от общообразователната подготовка на учениците 

във втори и трети клас. По време на откривателското пътешествие из трите 

етажа на Музейко /Минало, Настояще и Бъдеще/, участниците имаха 

възможност да се докоснат по  разбираем начин до най-интересното от света 

на науката. Децата бяха ангажирани в решаване на загадки и научни мисии, 

а след това на практика приложиха наученото в клас.   

4. Формиране на екоклубове. Разнообразни екологични и 

образователни дейности се развиват в сформираните екоклубове в рамките 

на проекта 

5. За трета поредна година ученици и учители се включиха в 

националната  кампания „Стара хартия за нова книга” на 13 септември 

2020 г. Организаторите от "ЕКОПАК България“ и Книжен център 

"Гринуич“ напомниха на участниците, че колкото повече стара хартия 

предадат,  толкова повече дървета ще спасят от изсичане.   

6. Провеждане на информационна кампания сред учениците, 

учителите, родителите, местната общност за запознаване с целите на 

иновацията на проведените  родителски срещи -16 и 17 септември. 

7. Възстановяване на еко - къта в училищния двор и мини био-

градинките в класните стаи  през месец септември и октомври. 
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8. Подновяване на абонамента на on-line списанието „Българско 

техническо списание за екология и инфраструктура”. Редовно следене 

на месечния е-бюлетин. Разглеждане на актуалната тема „Как се отразява 

пандемията върху сектор „Отпадъци в Европа?” 

9. По-нататъшна дейност на клуб „Зелени патрули” за учениците от 11 

клас. Участие в най-добра младежка практика за доброволческа инициатива. 

10. Изграждане на информационно табло във фоайето на училището и 

периодично отразяване на екосъбитията. 

  

Октомври 2020 г. 

1. По-нататъшна дейност по Програмата «По-здрави деца» на «Нестле 

България» АД. Доизграждане и оборудване на кабинета по готварство с 

дарените средства по проекта. Проектът има за цел да спомогне за 

изграждането на трайни хранителни навици и култура на здравословен 

начин на живот. 

2. Проектът „Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина и 

училище“ премина на следващ етап. Новите издания на помагалата за 

учители бяха предоставени в електронен и печатен формат. Пристъпи се към 

създаване на сборници за обмяна на опит – под ръководството и с насоките 

на съответните преподаватели и асистенти. Проведоха се виртуални 

работни срещи с преподавателите за обсъждане и обмяна на опит между 

екоучилищата. 

3.  Участие в инициативата на фондация „ЕкоОбщност“, свързана с 

дебати за климата. Инициативата беше насочена към ученици между 16 г. и 

19 г. Кампанията „Дебати за климата“ се организира от фондация 

„ЕкоОбщност“ по проект „Спри промяната на климата” и постави начало на 

климат на промяна! #ClimateOfChange.  

4. Ученици от 40 СУ „Луи Пастьор“ взеха участие в Олимпиадата 

BeSafeNet. 
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Зеленият отбор „Green team” на 40 СУ се състезава с още 272 отбора от 25 

държави и се класира на престижното трето място. Традиция е 

награждаването да се провежда във Франция и победителите бяха поканени 

в Страсбург, за да участват в официалния форум. Тази година обаче, поради 

ситуацията с Ковид-19, победителите участваха онлайн в награждаването. 

Представителите на трите отбора имаха възможност да споделят 

впечатления и да разкажат за участието си в Олимпиадата в специална 

платформа за сътрудничество между страни в Европа и Средиземноморието 

в сферата на готовността и превенцията при бедствия. Накрая на 

церемонията всички се разходиха виртуално из Страсбург и сградата на 

Съвета на Европа. 

5. Посещение на образователния център на „Екопак”- организация за 

оползотворяване на отпадъци и опаковки от учениците от 7 клас. 

 

6. Гостуващ екоспектакъл в двора на училището- Флашмоб "Пласт - 

Тония". Пет лесни начина да бъдем част от промяната. Целта на кампанията 

беше да насърчи намаляването на употребата на пластмаса. Проектът е 

реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и СО. 

 

7. Включване в инициативата #КосмическаПоща! Рисунки на нашите 

ученици участваха в детски конкурс "Започни своята космическа мисия", 

защото децата са тези, които могат да променят света и да открият нашето 

бъдеще в 

Космоса. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUrbG33e5_irPsF9NKDTvgPCkh2VXl9INuQ84paxRjdlqWq0WX8nXTXJzlLZvfico63aHpecb8rh-Ksb74lgpklYlFTR5-ASe3yVrL37-1IxRgkMnwi7OIMPkRTq5Q-ak&__tn__=*NK-R
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8. Участие в Европейската седмица на програмирането е инициатива, 

насочена към гражданите на ЕС, която има за цел да представи 

програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и 

развлекателен начин. Училището ни се включи в направление Разработване 

на софтуер, като покани наша бивша ученичка, която показа и мотивира 

нашите ученици в горен курс в областта на разработката на софтуерни 

приложения. 

9. Провеждане на Спортен празник с финансиране от Столична община 

по проект "Нека бъдем приятели - заедно срещу агресията и насилието". 

 

Ноември 2020 г. 

1. Провеждане на Областно ученическо състезание "Защита при 

бедствия, пожари и извънредни 

ситуации” на 04.11.2020 г. Организирано от СД "ПБЗН" и Спортен клуб 

""Огнеборец-София" в 40 СУ "Луи Пастьор" за учениците от 7 клас. 

Състезанието имаше за цел: учениците да усвоят знания за адекватно и 

ефективно поведение при рискови за живота на хората ситуации, бедствия 

и аварии; да изградят гражданска активност и умения, да бъдат практични в 

реалния живот, особено в ситуации, изискващи компетентни, точни и 

адекватни реакции. 

Отборите показаха високо ниво на знания и заслужено бяха наградени от 

служителите на СД "ПБЗН". 
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2. Залесяването в дворовете на училищата е ключова част от мерките, 

които общината реализира за адаптация към климатичните промени. 

Мащабната залесителна инициатива е част от кампанията “Моето зелено 

училище”. Целта ѝ е създаването на зелени пояси и изолирането от праха и 

шума на автомобилите край столичните учебни заведения. В двора на 40 СУ 

"Луи Пастьор" бяха засадени 40 бр. широколистни дървета от видовете – 

чинар и явор заедно с кмета на района инж. Милко Младенов. Всяка 

паралелка пое грижата за 2 дървета с голям ентусиазъм.  

  

3.  Проведени бяха редица  екоинициативи във връзка с отбелязването  

на „16 ноември - Ден за по-чист въздух“: 

 Изготвено информационно табло за популяризиране на кампанията, 

което бе поставено на видно място във фоайето на училището. 

 Изработени индивидуални стикери за учениците с надпис „Аз 

подкрепям Деня за по-чист въздух #CleanAirDay”. 

https://www.facebook.com/milko.mladenov.mayor/?__cft__%5b0%5d=AZWiImTmSwmhsoPJi1nTOs8H3JuLmysR81Lq-UGzh55OW_PsJb93Fm-hk3utNjkMkXJ0ijSTPVN6WQK_TN-h55GDsJjurdbBOqMjgwaWQUXLI8Do1P_2EkqPU-6s-9nu7uC4n4-w77ZWwlSGzl12bupe8GlEgK-F449bDGdnqks4ww&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/milko.mladenov.mayor/?__cft__%5b0%5d=AZWiImTmSwmhsoPJi1nTOs8H3JuLmysR81Lq-UGzh55OW_PsJb93Fm-hk3utNjkMkXJ0ijSTPVN6WQK_TN-h55GDsJjurdbBOqMjgwaWQUXLI8Do1P_2EkqPU-6s-9nu7uC4n4-w77ZWwlSGzl12bupe8GlEgK-F449bDGdnqks4ww&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/milko.mladenov.mayor/?__cft__%5b0%5d=AZWiImTmSwmhsoPJi1nTOs8H3JuLmysR81Lq-UGzh55OW_PsJb93Fm-hk3utNjkMkXJ0ijSTPVN6WQK_TN-h55GDsJjurdbBOqMjgwaWQUXLI8Do1P_2EkqPU-6s-9nu7uC4n4-w77ZWwlSGzl12bupe8GlEgK-F449bDGdnqks4ww&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/milko.mladenov.mayor/?__cft__%5b0%5d=AZWiImTmSwmhsoPJi1nTOs8H3JuLmysR81Lq-UGzh55OW_PsJb93Fm-hk3utNjkMkXJ0ijSTPVN6WQK_TN-h55GDsJjurdbBOqMjgwaWQUXLI8Do1P_2EkqPU-6s-9nu7uC4n4-w77ZWwlSGzl12bupe8GlEgK-F449bDGdnqks4ww&__tn__=kK-y-R
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 Поставяне на плакати в класните стаи, на които самите ученици чрез 

рисунка, текст, картина поемат лични обещания и заявяват своя принос към 

опазване чистотата на въздуха. 

 Запознаване на родителите с целта на тази кампания и мотивирането 

им да се включат чрез свои лични инициативи – споделено пътуване или 

отказ от използването на  автомобил на този ден, участие в залесителна 

инициатива и др. 

4. През 2020 г. колективът на 40 СУ „Луи Пастьор“ работи по проект 

„Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014 – 2020 г., който е насочен към ученици, които имат различни 

затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от 

отпадане от образователната система. Работим по социалната и 

образователна интеграция на деца и ученици със СОП (специални 

образователни потребности) и ученици от етническите малцинства (в това 

число от ромското малцинство) за преодоляване на затрудненията им в 

усвояването на знания и като превенция на ранното им отпадане от 

училище, както и за мотивиране на застрашените групи редовно да 

посещават училище с цел получаване на качествено образование и равен 

старт в живота. 

Проведена беседа на тема „Образование без предразсъдъци“ и работа с 

родителски общности по време на родителски срещи за преодоляване на 

негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните 

етноси.  

5.  В Деня на ученическото самоуправление на 19 ноември  

учениците от 40 СУ „Луи Пастьор“ заеха местата на своите ръководители. 

Младежите се превъплътиха в ролята на учители, педагогически съветник, 

логопед, библиотекар, ресурсен учител, директор и заместник-директори. 

Основната идея беше да се даде възможност младежите сами да организират 
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учебния процес в училище и да бъдат част от управлението, което им даде 

шанс за опознаване на учебно-възпитателните и административни дейности. 

6. Организиране на изложба „Слънчева система“ във фоайето на 

училището с макети, изработени от ученици от 4 клас. 

7. Масово участие на ученици в благотворителна кампания „Капачки 

за бъдеще“- събиране и предаване за рециклиране на пластмасови капачки. 

За поредна година на училището беше връчена Грамота за дарение на 

пластмасови капачки за рециклиране. 

8. Беше организирана изложба „Дарове от природата“ във фоайето на 

училището с творби от природни материали. 

 

 

 

 Декември 2020 г. 

1. По-нататъшна дейност по проекта „Училища за пример” 2020-2022. 

Лидерска   програма за училищно развитие - двугодишна програма за 

подкрепа и развитие  на училищни екипи, готови да работят за успеха на 

всяко дете. Програмата е  финансирана от Фондация „Заедно в час” и е 

насочена към обучение на  педагогическите специалисти. Развиване на 

нови умения, нагласи и  компетентности, въвеждане на нови качествени 

методи на преподаване и  оценяване, съобразени със съвременната 
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динамична образователна среда. 

Програмата се състои от две неразделни части:  

I. Курс: Лидерство в училище – начало: 24.08.2020 г.  

II. Курс: Интегриран подход в образованието по науки – STEM в 

училище – начало  септември 2021 година 

2. Направени бяха първите стъпки в изграждането на STEM среда в 

училище – учениците са главни участници в учебния процес чрез прилагане 

на STEM иновации. 

3. Отбелязване на 3 декември - Международния ден на хората с 

увреждания. Един повод да се замислим учим ли децата на толерантност 

към различните? Толерантността към различията важи не само за културни 

и религиозни ценности, но и за различни заболявания, хора /в т.ч. деца/ с 

физически или интелектуални затруднения, специални образователни 

потребности и др. Чрез предоставената презентация от педагогическия 

съветник учениците получиха общи насоки за комуникация с хора с 

увреждания – с физически, с интелектуални и когнитивни нарушения в 

развитието, както с нарушения в зрението и слуха. 

4. Провеждане на анкета за текущ контрол и мониторинг по проекта 

„Училище    да пример” и оценка на постигнатите резултати. 

Систематизиране на мненията  на педагогическите специалисти, 

предпочитания, оценката им за важността на  отделните елементи в 

образователния процес с оглед постигане на целите, както и 

 ресурсите, с които разполагат, за да ги постигнат. Проведеното 

проучване служи  за обратна  връзка към екипа на „Заедно в час“ относно 

полезността на програмата. 

5. Провеждане на конкурс „Магията на Коледа“ за рисунка, коледна 

картичка и литературна творба, посветен  на Коледа и Нова година. Със свои 

творби участваха много ученици от 1 до 12 клас. Поради епидемичната 

обстановка конкурсът се проведе в онлайн среда.  
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6. Провеждане на благотворителен Коледен базар за набиране на 

средства за лечение на тежко болно дете с онкологично заболяване от 5-ти 

клас с изработени продукти от екоматериали.  Деца, учители и родители 

прегърнаха тази благородна кауза и с огромно желание се включиха в 

благотворителната кампания. 

Януари 2021 г. 

1. Провеждане на еко семинар и работилница „Визия за бъдещето“ в 

петите   класове в рамките на проекта „Мост между действията за климата 

на Европейско и на местно ниво (BEACON)“. Семинарът използва различен 

набор от интерактивни техники и насърчава участниците да изградят 

собствена визия за бъдеще на климатична  неутралност – как това би 

се отразило на живота им, на техния град, работа,  училище – и кои са 

първите стъпки към това мечтано бъдеще. 

2. Друга иновативна кампания, проведена в електронна среда, беше 

конкурсът „40 СУ търси талант“, в който учениците за поредна година 

имаха възможност да изявят своите артистични, музикални и танцови 

умения.   

 

 

Февруари 2021 г. 

1. По традиция 19 февруари - годишнината от обесването на В. 

Левски беше отбелязана с много събития- поклонение пред паметника на 

героя,  изпълнение на литературни и музикални творби, изработване на 

плакати и картини, посветени на живота и делото му. 

2. Отбелязване на   „Световния ден против тормоза в училище“, 

известен и    като „Ден  на  розовата фланелка – 24 февруари 2021 г. 

Учениците  подготвиха  интересни плакати, презентации, инициативи, 

усетиха заедно силата  на съпричастността и взаимната подкрепа. 
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Участие в   Националната програма "Участвай и променяй - 

родителят,  активен партньор в училищния живот"- провеждане 

на съвместни дейности с  ученици и родители: арт- работилници, 

залесяване, облагородяване на класната  стая и  др. Приобщаване на 

родителите към живота в училище, с цел  превръщането му в желано място 

за учене и положителни преживявания, по- лесната адаптация и 

социализация на учениците. Изграждане на партньорство  между учители 

и семейството, с цел по-ефективно възпитание и обучение и 

 подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик. 

 

Март 2021 г. 

 

1. С интересни инициативи беше отбелязан и Националният празник 

на България - 3 март. Учениците посветиха песни, стихове, нарисуваха 

плакати, картини. 

3.  Отбелязване на  Световния ден на рециклирането на 18 март чрез 

разнообразни инициативи: представяне на  презентациите: 

- Презентация за разделното събиране на отпадъци; 

- Презентация „Рециклирането на хартия – втори шанс за гората". 

Спектакъл „Повелители на рециклирането” 

Изработване на плакати, на изделия от отпадъчни мателиали, екоигри; 

В часовете по анлийски език в 4-ти клас беше проведен урок на тема `GO 

GREEN`. Учениците изработиха екопроекти. Те посочиха основните 

източници на замърсяване и дадоха ценни съвети за опазването на 

природата. Подчертаха колко е важна ролята на рециклирането. 

4. От сдружение „БГ Бъди активен” училището ни беше удостоено със 

Сертификат „Училище#безотпадъци” за отдадеността, желанието и 

ентусиазма, с които се включи в разпространението на идеята на проекта 

„Партньорство за красива и чиста България”, и събитието „Световен ден 
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на рециклирането”, част от дългосрочната програма _ МЯСТО България за 

устойчива промяна на културата и отношението на хората към отпадъците 

и заобикалящата ни среда. 

5. Отбелязване на „Световния ден на  водата -22 март“- изработване 

на плакати. Екопиеса „Пречистване на водата”. 

6.  Активно участие  и популяризиране на „Часът на Земята“ - световна 

инициатива „Да изгасим всички лампи и електроуреди за 30 минути.“ –

беседи, презентации, дискусии. 

7. По повод Международния ден на търпението - 25 март учениците 

проведоха интересни дейности - представяха презентации, четоха приказки 

и притчи за търпението, от които извлякоха поука или народна мъдрост за 

необходимостта от разбирателство и търпение.  Направиха онлайн среща 

„Усмихнати лица на екрана“, по време на която децата държаха изработен 

от тях символ на търпението  или надпис - послание за търпението. Идеята 

е този ден да се превърне в традиция в училище, за да предизвиква търпение, 

взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и 

толерантни отношения между ученици, родители и учители. 

Април, 2021 г.  

8. Отбелязването на Деня на Земята – 22 април се реализира по 

традиция всяка година: еко-работилници, рисунки, презентации, споделени 

във видео-уроци, уроци на екологични теми. Децата от клуб "Природно 

ателие" 1б клас изработиха хранилки за птички от естествени материали. А 

учениците от 3в отправиха към другите своето послание: „Земята е в нашите 

ръце”. 

Нашето училище се включи в отбелязването на Международния ден на 

книгата-23 април с различни инициативи за насърчаване на интереса към 

четенето. Те бяха реализирани под формата на разнообразни игри, маратон 

на четенето, драматизация на приказки, състезания, подаряване и размяна 

на книги, изложби на красиво илюстрирани приказки и комикси, изработени 
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от самите ученици.  Инициативата на нашето училище „ Читателски 

дневници”, проекти за корица на любима книга и „Да четем заедно“ включи 

четене на откъси от любими произведения. Целта беше да се популяризира 

четенето като едно уникално и неповторимо преживяване, което само 

общуването с книгата ни дава. Представени бяха и презентации в часа на 

класа: „История на книгата“, подходяща за по-големите ученици, и „Пътят 

на книгата до нас“, подходяща за начален етап. 
9. Последната седмица на м. април предстои провеждане на уроци от 

общообразователната подготовка в Национален политехнически музей в 

рамките на Националната програма: Осигуряване на съвременна 

образователна среда -Модул: Културните институции като 

образователна среда. Програмите запознават участниците с художествено 

печатане върху текстил. Децата изработват сами дизайна на своите 

произведения. Под формата на игра се запознават с основните географски 

понятия, с културните и природни забележителности на страната ни. 
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Национални проекти 

1. Програма "Топъл обяд" 

2. Проект "30 г. спорт в 40 СУ 1 - 12 клас" 

3. Проект "Спорт в училище - ПДГ" 

4. Проект "Успех" 

5. Проект "Добре дошли в училище" 

6. Проект "Безопасност на движението" 

7. Проект "История на изкуството в училище" 

8. Проект "Японски език и култура" 

9. Проект "Моят глас" 

1.  Проект "Училището - дом на всички деца" Проект "Приятелите на 

Зипи" 

2.  Проект "Репортери в училище" 

3.  Проект "СИПИ.еу" 

4.  Проект "Обичам природата и аз участвам" 

5.  Проект "Здрави деца в България" 

6.  Проект "Училищна среда и здраве" 

7.  Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците" 

8.  Проект "Не сме ви забравили" 

9.  Проект "35 години - спорт в училище" 

10.  Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето" 

11.  Проект "Моето училище-еко училище" 

12.  Проект "17 стъпки към промяната" 

13.  Проект "Заедно можем повече" 

14.  Проект "Спортувай активно - живей здравословно!" 

15.  Проект Детската гледна точка към разпознаване и превенция на 

тормоза в училище - JUST/2013/DAP/AG/5372 

https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/programa-topal-obyad.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-30-g-sport-v-40-su-1-12-klas.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-sport-v-uchilishte-pdg.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-uspeh.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-dobre-doshli-v-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-bezopasnost-na-dvizhenieto.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-istoriya-na-izkustvoto-v-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-yaponski-ezik-i-kultura.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-moyat-glas.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-uchilishteto-dom-na-vsichki-deca.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-reporteri-v-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-sipi-eu.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-obicham-prirodata-i-az-uchastvam.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-zdravi-deca-v-balgariya.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-uchilishtna-sreda-i-zdrave.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-razvivane-na-grazhdanska-gramotnost-u-uchenicite.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-ne-sme-vi-zabravili.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-35-godini-sport-v-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-aktivni-i-zdravi-deca-most-kam-badeshteto.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-moeto-uchilishte-eko-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-17-stapki-kam-promyanata.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-zaedno-mozhem-poveche.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-sportuvay-aktivno-zhivey-zdravoslovno.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-detskata-gledna-tochka-kam-razpoznavane-i-prevenciya-na-tormoza-v-uchilishte-just-2013-dap-ag-5372.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-detskata-gledna-tochka-kam-razpoznavane-i-prevenciya-na-tormoza-v-uchilishte-just-2013-dap-ag-5372.html
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16. Национална програма "Иновации в действие" 2021г 

17.  "Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния 

живот" 

18.  Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ 

19.  Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014 – 2020 

20. Проект „Образование за утрешния ден“ 

21.  Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отдих 

22.  "Млад енергиен мениджър" 

23. Проект "Образование за утрешния ден" 

24.  Програма „По – здрави деца“ 

25.  „Пролетна спартакиада в 40 СУ „Луи Пастьор“ 

26. Проект "Репортери в училище" 

27.  Проект "СИПИ.еу" 

28.  Проект "Обичам природата и аз участвам" 

29.  Проект "Здрави деца в България" 

30.  Проект "Училищна среда и здраве" 

31.  Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците" 

32.  Проект "Не сме ви забравили" 

33.  Проект "35 години - спорт в училище" 

34.  Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето" 

35.  Проект "Моето училище-еко училище" 

36.  Проект "17 стъпки към промяната" 

37.  Проект "Заедно можем повече" 

38.  Проект "Спортувай активно - живей здравословно!" 

39.  Проект Детската гледна точка към разпознаване и превенция на 

тормоза в училище - JUST/2013/DAP/AG/5372 

40. Национална програма "Иновации в действие" 2021г 

https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/nacionalna-programa-inovacii-v-deystvie-2021g.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/uchastvay-i-promeniyay-roditelyat-aktiven-partnyor-v-uchilishtniya-zhivot.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/uchastvay-i-promeniyay-roditelyat-aktiven-partnyor-v-uchilishtniya-zhivot.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/agresiq-w%20uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/podkrepa-za%20uspeh2020.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/podkrepa-za%20uspeh2020.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-za-ozelenyavane-i-vazstanovyavane-na-ekozona-za-otdih.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/energien.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/OUD.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/%D0%B7%D0%B4.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/spartakqda.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-reporteri-v-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-sipi-eu.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-obicham-prirodata-i-az-uchastvam.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-zdravi-deca-v-balgariya.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-uchilishtna-sreda-i-zdrave.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-razvivane-na-grazhdanska-gramotnost-u-uchenicite.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-ne-sme-vi-zabravili.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-35-godini-sport-v-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-aktivni-i-zdravi-deca-most-kam-badeshteto.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-moeto-uchilishte-eko-uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-17-stapki-kam-promyanata.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-zaedno-mozhem-poveche.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-sportuvay-aktivno-zhivey-zdravoslovno.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-detskata-gledna-tochka-kam-razpoznavane-i-prevenciya-na-tormoza-v-uchilishte-just-2013-dap-ag-5372.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-detskata-gledna-tochka-kam-razpoznavane-i-prevenciya-na-tormoza-v-uchilishte-just-2013-dap-ag-5372.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/nacionalna-programa-inovacii-v-deystvie-2021g.html
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41.  "Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния 

живот" 

42.  Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ 

43.  Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014 – 2020 

44. Проект „Образование за утрешния ден“ 

45.  Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отдих 

46.  "Млад енергиен мениджър" 

47. Проект "Образование за утрешния ден" 

48.  Програма „По – здрави деца“ 

49.  „Пролетна спартакиада в 40 СУ „Луи Пастьор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/uchastvay-i-promeniyay-roditelyat-aktiven-partnyor-v-uchilishtniya-zhivot.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/uchastvay-i-promeniyay-roditelyat-aktiven-partnyor-v-uchilishtniya-zhivot.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/agresiq-w%20uchilishte.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/podkrepa-za%20uspeh2020.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/podkrepa-za%20uspeh2020.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/proekt-za-ozelenyavane-i-vazstanovyavane-na-ekozona-za-otdih.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/energien.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/OUD.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/%D0%B7%D0%B4.html
https://40-su.com/gramoti-i-otlichiya-v-uchilishte/spartakqda.html
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

НА 40 СУ 

Колективът на 40 СУ „Луи Пастьор” се състои от директор, двама помощник 

- директори по учебната дейност, административен директор, учители и 

педагогически съветник, ресурсни учители, логопед и медицинско лице. 

Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни 

квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на 

професионално квалификационни степени. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ДИРЕКТОР 

Антоанета Петрова Кръстанова телефон:0884801706 

е-mail: toni_pek@abv.bg; antoaneta.krystanova@edu.mon.bg 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО  УЧЕБНАТА  ДЕЙНОСТ 

Стефка Димитрова Спасова 

е-mail: spasova_stefka@abv.bg 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Зоя Проданова Кметска 

е-mail: zoja77@abv.bg 

zoya.kmetska@edu.mon.bg 
 

 
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-

СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

Цветанка Красимирова Велинова 

е-mail: ceci72@abv.bg 

 

КАСИЕР 

Николина Неделкова Пенкова 

 Телефон: 0885761328 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Ръководство 

Антоанета Кръстанова директор I ПКС 

Стефка Спасова зам. директор УД IV ПКС 

Зоя Кметска зам. директор УД IV ПКС 

Цветанка Велинова зам. директор АСД  

Български език и литерaтура 

Искра Игнатова старши учител   

Росица Павлова старши учител   

Мирослава Батаклиева учител   

Божидара Райкова учител   

Английски език 

Силва Владова старши учител V ПКС 

Лилия Караилиева старши учител V ПКС 

Зорница Владкова старши учител V ПКС 
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Руски език 

Росица Павлова  учител   

Математика 

Ваня Борисова старши учител    

Десислава Филипова учител    

Цветелина Кьокарова старши учител   

Албена Коцева   

Информатика и ИТ 

Еленка Запрянова главен  учител II ПКС 

Марин Попов старши учител I ПКС 

Весела Иванова учител   

Янко Янков старши учител   

Физика 

Борка Рангелова старши учител   

Химия 

Росица Василева старши учител II ПКС 

Биология 

Поликсена Момчилова старши учител V ПКС 

История 

Дора Маринова старши учител   II ПКС 

География 

Биляна Атанaсова учител  V ПКС 

Философски цикъл 

Сузана Кръстева учител   

Музика 

Стоянка Йорданова учител   

Изобразително изкуство 

Симеон Панайотов старши учител   

Физическа култура и спорт 

Наташа Габова страши учител V ПКС 
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Симеон Димитров учител   

Станислав Христов учител   

Технологии 

Ирена Николова старши учител V ПКС 

Начален курс 

Весела Сандева старши учител I ПКС 

Ваня Симова старши учител II ПКС 

Дора Янкова старши учител II ПКС 

Елисавета Васова старши учител I ПКС 

Димитрина Стоева старши учител  IV ПКС 

Анелия Панайотова старши учител IV ПКС 

Йонка Дерлипанска старши учител IV ПКС 

Росица Тенжова главен учител IV ПКС 

Мирослава Дакова старши учител V ПКС 

Райна Видева учител  

Яна Георгиева учител IV ПКС 

Ралица Миладинова старши учител III ПКС 

Бисерка Александрова учител IV ПКС 

Сийка Станкова учител IV ПКС 

Ели Мартинова старши учител II ПКС 

Галина Доцинска старши учител IV ПКС 

Росица А. Златанова старши учител V ПКС 

Маргарита Григорова учител  

Екатерина Зикова учител V ПКС 

Росица Терзиева учител V ПКС 

Красимира Спартянова старши учител  

Илона Суличка Учител  

Учители ЦДО 

Доника Доновска учител ЦДО  

Мирослава Андонова - 

Враголомска 
учител ЦДО V ПКС 

Елисавета Славчева учител ЦДО V ПКС 

Сузана Кръстева учител ЦДО V ПКС 

https://40-su.com/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%A2.pdf
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Надя Стоева учител ЦДО V ПКС 

Симона Михайлова учител ЦДО  

Таня Станчовска    

Милена Тонина учител ЦДО  

Магдалена Д. Негованска учител ЦДО V ПКС 

Марина Л. Китова учител ЦДО  

Магдалена Аронова - Хаджиева учител ЦДО IV ПКС 

Емилия Вътова учител ЦДО  

Лилия Митинска - Стоименова учител ЦДО  

Японски език 

Симона Борисова учител  

Ресурсни учители 

Зоран Стояновски   V ПКС 

Стефка Илиева   IV ПКС 

Логопед 

Валентина Лалова   I ПКС 

Педагогически съветник 

Красимира Миразчийска   II ПКС 
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Училищното настоятелство е независимо, самоуправляващо доброволно 

сдружение с нестопанска цел, създадено за подобряване и усъвършенстване 

учебно-възпитателния процес и подобряване на материалната база. 

Негови цели са: 

Да обединява усилията на училищното ръководство, родителската и друга 

общественост с тези на държавни и общински органи и организации, 

физически и юридически лица за перспективно развитие на училището. 

Да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материално 

осигуряване на училището.  

Да подпомага училищното ръководство за развиване на творческите 

способности и повишаване на квалификацията на учителския колектив.  

Да помага и развива връзките на училището с други учебни заведения, 

фирми, научни, културни и просветни институции.  

За постигането на своите цели училищното настоятелство има 

представителни, контролни и консултантски функции при осъществяване на 

дейността си. 
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УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Ученическият съвет (УС) на  40 СУ „Луи Пастьор“ е доброволно 

ученическо обединение, орган на ученическото самоуправление, който дава 

възможност на учениците да участват активно в процеса на вземането на 

решения, касаещи ученическата общност.  

Изграждането на ученически съвет е отговор на потребността от 

демократизиране на взаимоотношенията в съвременното училище. 

Ученическият съвет работи в съответствие със Закона за народната 

просвета, нормативните и поднормативни актове на МОН, училищния 

правилник и по утвърден от него Устав и план за дейности. 

Членове на ученически съвет (УС) са представители, избрани  от всички 

класове от 5 до 12 клас, общо 15 на брой.  

С дейността си УС на 40 СУ се стреми: 

1. Да дава гласност на проблемите на учениците и съдейства за решаването 

им, защитавайки правата и интересите им, съблюдавайки за изпълнението 

на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на 

училището. 

2. Да стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и да 

спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение. 

3. Към пряко участие в училищното самоуправление и в дейности, насочени 

към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.  

4. Да стимулира и мотивира ангажираността на учениците в 

общоучилищния живот, за участие в дейности, свързани с превенцията на 

негативни поведения, зависимости и др. 

5. Да съдейства в организирането на празници, конкурси, състезания, 

турнири, благотворителни акции и др. извънкласни дейности с цел изява и 

стимулиране на творческите способности и дарби на учениците. 

УС в 40 СУ в своята дейност взаимодейства с: 
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а/ Педагогическия съветник, класните ръководители; 

б/ Училищното ръководство и Педагогическия съвет; 

в/ Училищното настоятелство; 

г/ Ученическите съвети на други училища; 

д/ Извънучилищни институции, организации, фирми и др, имащи 

отношение към подрастващите . 

По-важни дейности на УС през учебната 2020-2021 г. 

Иницииране и съдействие за провеждането на: 

- „25 март – Ден на търпението“ 

- „16 ноември – Ден на толерантността“ 

- „24 февруари – Световен Ден на розовата фланелка против тормоза в 

училище“ 

- „40 СУ търси таланти“ 

- „Конкурс за коледни картички и рисунки“ 

- Ден на ученическото самоуправление 

Благотворителни акции: 

- Организиране на дарителска кампания за събиране на учебници и учебни 

пособия за социално слаби ученици 

- Организиране на акция за набиране на средства за лечение ученик от 40 

СУ с тежко заболяване 
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Обществен съвет 

По силата на приетия през есента на 2015 г. Закон за предучилищното и 

училищното образование. В 40 СУ бе създаден Обществен съвет с участието 

на родители, представители на финансиращия орган и училищното 

ръководство.  

Със своята дейност Обществения съвет подпомага дейността на училището 

като има не само контролна, но и целеполагаща функция. Неговите основни 

дейности и цели са: 

• Приеме Стратегията за развитие на училището; 

• Участва в работата на педагогическия съвет; 

 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес; 

• Дава становище за разпределението на училищния Бюджет; 

• Съгласува училищния Учебен план; 

• Участва в комисиите, които оценяват дейността на директорите; 

• Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на 

дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 

• Участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на училищната 

общност; 

• Участва с представители в провеждането на конкурса за нов директор на 

училището; 

• Други. 

 

 

 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=57
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=57
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ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП                                                      

Учебната  2018/2019  година: 

1. Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в платформата 

„Школо“ - 25.09.2018 г. Обучител: Зоя Проданова, зам. директор,  4 

академични часа 

2. Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“ – 

20.11.2018 г.  Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 

3 академични часа 

3.Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-7 клас“– 

08.01.2019 г. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 3 академични 

часа 

4. Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в начална училищна 

възраст с нарушена плавност в говорната продукция – заекване“–

19.02.2019 г. Обучител: Валентина Лалова, логопед, 3 академични часа. 

5. Обучение на тема:  „Екологично образование и възпитание в 

училище“- 23.04.2019 г. Обучител: Стефка Спасова, зам. директор,  3 

академични часа  

Учебната  2019/2020  година: 

1. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“- 

11.09.2020 г. Обучител: Еленка Запрянова, главен учител, преподавател по 

ИТ, 3 академични часа. 
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2. Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за 

дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г. Обучител: Зоя Проданова, 

зам. директор,  4 академични часа 

3. Обучение на тема: „Иновации и модерни технологии в преподаването 

и общуването” по проект „Как да бъдем училище на 21 век”, в рамките на 

Европейската програма за подкрепа на образованието, обучението, 

младежта и спорта „Еразъм+” - 22.10.2019 г. Обучител: Димитрина Стоева, 

начален учител, базов учител на СУ „Св.Кл. Охридски,  3 академични часа 

4. Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества – рискове и 

опасности» - 17.12.2019 г. Обучител: Красимира Александрова, 

педагогически съветник –-  3 академични часа 

5. Обучение на тема: „Как да приобщим децата/учениците със специални 

образователни потребности /СОП/ и да спомогнем за преодоляване на 

предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици“ - 03.02.2020 

г. Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 3 

академични часа 

6. Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни заболявания в 

училище – КОВИД 19. Предпазни средства и и профилактични мерки“– 

20.03.2020 г. Обучител: Емилия Иванова, медицински фелдшер, 3 

академични часа 

Учебната 2020/2021 година: 

1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и 

насилието“ – 02.09.2020 г. Обучител:  Стефка Спасова, зам. директор, 3 

академични часа. 

3. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging  

European and Local Climate Action (”Мост между действията за климата на 
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Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г. Обучител:  Росица Тенжова, 

главен учител, 3 академични часа. 

4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ – 

17.11.2020. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 4 академични часа 

5.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“ ; 

14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева, начален учител, 3 академични часа 

6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-

емоционално учене“ – по лидерска програма за училищно развитие – 

„Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Обучител: Ели Васова, председател на 

Методическо обединение – начален етап, 3 академични часа. 

 

 


