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Зина СОКОЛОВА

През декември тази 
година 37. СУ 
„Райна Княги-
ня“ в столичния 
квартал „Люлин“ 
ще чества своята 

95-а годишнина. Началото е 
поставено в далечната 1924 г. с 
изцяло доброволен труд на хора 
от кв. „Модерно предградие“, 
тъй като училището е на грани-
цата с кв. „Люлин“. Тогава хора, 
жадни за просвета, решават, че 
децата им трябва да се образоват. 
Местното читалище, което вече 
съществува, предоставя две стаи 
и оттам тръгва образователната 
институция, която впоследствие 
се разраства. Името на Райна 
Княгиня е патрон на училището 
от 1936 г. Това разказва директор-
ката Цветомира Георгиева.

Председател на Обществения 
съвет в училището е Иван Захари-
ев, който е на достолепна възраст 
и е живата история на училището. 
Той почти всяка седмица гостува 
на децата. Те го познават, той се 
обръща към тях с „моите при-
ятели“, уточнява директорката. 
Обикновено си избира един клас, 
който посещава редовно, за да 
разказва за историята на образо-
вателната институция. Децата, от 
своя страна, му споделят за своя 
живот в училище. На 31 май всяка 
година той подарява на учениците 
по книжка с кратка история на 
училището. А децата тази година 
му подаряват албум със снимки от 
всички тържества, на които той е 
присъствал. 

„Мисля, че подобни неща се 
правят на малко места, а това под-
държа силни традициите – казва 
Георгиева, която е историк. 

– Връзката между 
поколенията  

е  вдъхновяваща  
и  много ценна. 

Пред тях той се изправя като 
приятел и им служи за пример. На-
шият девиз е „Дух възрожденски 
в нази гори“, но ние го заявяваме 
не просто на думи, а ежедневно с 
делата си се стремим да докажем, 
че е така. Това не е просто надпис 
на входа на училището, а непре-
къснато даване на доказателства 
в подкрепа на този девиз. Като 
историк, много държа на съхра-
няването на традициите. Заварих 
изградени такива, но моята задача 
е да ги продължа и да ги обогатя 
още повече. Правя това с огромен 
ентусиазъм.“

Освен със силните традиции 
училището е уникално и с друго 
– тук учат деца от най-различни 

В този брой „Маршрути „Аз-
буки“ гостува на столичното 
средно училище „Райна Княгиня“. 
Уроците по родолюбие в 
люлинското школо започват още 
с името му, а историята оживява 
в класните стаи.  

Педагозите са убедени, че 
едно училище е успешно тогава, 
когато всички ученици имат ра-
вен шанс за развитие.

София

Дух възрожденски 
тук гори
Традиции, настояще и поглед към бъдещето 
обединяват ученици, учители, общественост  
в столичното 37. СУ „Райна Княгиня“

Цветомира Георгиева, 
директор

Актьорът Искрен Владимиров гостува на децата в час по родолюбие

низират много прояви. Направена 
е работилница за Баба Марта, 
както и открит урок на тема 
„Не на наркотиците“. При всяко 
гостуване младите хора водят и 
чуждестранни доброволци, които 
са на обучение по програма „Ера-
зъм+“. Последния учебен месец в 
училището всяка седмица гостува 
Стела Бастианели от Университе-
та в Перуджа, Италия. Тя влиза в 
часовете по английски и отделно 
води и уроци по италиански език 
– напълно доброволно.

Има още много примери за ин-
тересни инициативи. В навечерие-
то на 3 март на гости в училището 
е журналистът Ивайло Шопски 
със своето „Пътуващо читалище“. 
Репортаж за събитието е излъчен 
по телевизия „Евроком“, качен е 
и на сайта на училището. Гостът 
е очарован от ентусиазма на деца-
та, които се включват с огромен 
интерес. В училище педагозите 
много държат всичко да се прави 
не просто по задължение, а с ис-
крено желание. 

„Като ръководител, се стремя да 
не чакам някой да ми казва какво 
да правя – гледам да изпреварвам 
нещата – подчертава Георгиева. 
–  Всяка инициатива веднага се по-
дема като вълна и екипната работа 
накрая води до прекрасен финал.  
В подкрепа на нашия възрожден-
ски девиз имаме още една мащаб-
на инициатива – през юни органи-
зирахме урок по родолюбие с ак-
тьора Искрен Красимиров, който 
дойде облечен във възрожденски 
дрехи като Ботев. Това също беше 
невероятно преживяване за децата, 
които бурно аплодираха актьора 
и викаха: „Да живее България!“.

Директорката е убедена, че при-
мерът на успели хора е изключи-
телно важен за децата. Помага им 
да се научат да общуват със света 
извън школото. 

Тази година учениците се 
включват в три проекта, финан-

социални слоеве, включително 
и 14 деца от съседния център за 
настаняване от семеен тип. Това 
е пъстра мозайка, която е предиз-
викателство за педагозите, но те се 
справят много добре. 

„Горди сме, че всички тези 14 
деца от ЦНСТ „Любен  Караве-
лов“ се чувстват добре и постигат 
напредък, това е мнението, което 
споделя директорът на дома, 
както и техните възпитатели и 
психолози – подчертава Цвето-
мира Георгиева. – Това е огромна 
награда и признание за труда на 
целия екип на училището и за мен 
лично, като ръководител. За нас 
най-важното е децата да са щаст-
ливи. Това е една от целите – на 
първо място е да са образовани, 
но не по-малко е важно да се 
чувстват щастливи, прекарвайки 
времето си в училище. Целта 
ни е да създадем атмосфера, да 
организираме дейности, които да 
ги правят доволни и усмихнати. 
Децата са като пеперуди – едни 
летят по-високо, други по-ниско, 
но всяко от тях е уникално.“

Училището поддържа тесни 
контакти с една неправител-
ствена организация – сдружение 
„Български младежки форум“. 
Благодарение на техния добро-
волен труд и подкрепата, която 
оказват на училището, се орга-

сирани по програма „Европа“ на 
Столичната община. Те са пред-
назначени за ученици от различни 
възрасти и целят да подпомогнат 
столичното образование, инвес-
тирайки в младите хора. Първият 
проект  е за най-малките, II – III 
клас – 

„Детски асансьорен 
парламент“, 

организиран от фондация „Асан-
сьорна безопасност“. Целта е да 
се запознаят децата с безопасното 
ползване на асансьори, ескалатори 
и други съоръжения, за да няма 
инциденти заради неправилна 
употреба. На финала в тържест-
вената зала на Столичната община 
участниците в Проекта получават 
специална награда. 

По-големите – XI – XII клас, 
участват в проект, предназначен 
за младите предприемачи, какъвто 
е и профилът на училището. Те се 
учат как да се развие собствена 
бизнес идея. Учениците, които се 
включват в обучението, получават 
базови умения и в резултат вече 
има регистрирани две виртуални 
фирми. Бизнес планът на едната 
е за изграждане на частна детска 
градина, тъй като в квартал „Лю-
лин“ местата не достигат. И на 
децата им хрумва как да се реши 
този проблем. 

„Трябва да се мисли и за учи-
телите – като им се осигуряват 
условия за интерактивна работа, 
мотивират се и имат възможност 
да повишават квалификацията 
си и да посещават курсове в съ-
ответствие с педагогическата си 
потребност – казва директорката. 
–  Затова третият проект към про-
грама „Европа“ е предназначен 
за учители, които преминават 
курс на обучение по повод изу-
чаването на Холокоста и борбата 
срещу екстремизма и словото на 
омразата.“

Традиция в училището са и 
откритите уроци. Те се органи-
зират не по задължение или по 
изискване на ръководството, а по 
инициатива на самите учители. На 
тях децата с готовност демонстри-
рат различни умения пред широка 
аудитория, което им действа сти-
мулиращо. Откритите уроци дават 
възможност да се оцени трудът и 
на съответния преподавател. На 
тези уроци се канят и членове на 
Обществения съвет. Винаги при-
съства и приятелят на децата г-н 
Иван Захариев.

Тази година училището пе-
чели първо място с проектното 
предложение за организиране на 
спортен празник – инициатива 
на Столичната община. Мотото 
е „Ръка за ръка в спорта“. Педа-
гогическият екип иска да покаже 
как деца с различни възможности 
и интереси, включително и 28 
деца със СОП, са заедно и част от 
училищната общност. Празникът 
се провежда в градска среда, на 
една от екопътеките в Банкя. 

В 37. СУ силно застъпено е и 
гражданското образование. През 
месец юни единайсетокласничка-
та Нели Меметович печели спе-
циална награда от престижното 
жури в конкурса „Европа те чува! 
Гласувай!“.

Не е случайно и това, че учи-
лището получава финансиране за 
изграждането на нов физкултурен 
салон, който ще бъде пуснат в 
експлоатация от новата учебна го-
дина.  „Нямате представа колко се 
радват на новия салон учениците, 
учителите и децата от Центъра за 
настаняване от семеен тип – до-
пълва директорката. –  Горди сме 
с това, което правим. В работата 
ми като директор най-важни са 
комуникацията и контактите с 
всички институции, особено на 
ниво район и община. Когато има 
диалог, нещата се случват в жела-
ната посока.“ 
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