гр.София, ж.к. “Надежда”, ул.”Дравски
бой” №7, тел.938 70 15, e-mail:
OU16@abv.bg

През учебната 2012/2013 училището
ще обучава
учениците по следните
направления: :
• Природо-математически науки с
разширено
изучаване
на
информационни технологии
• Хуманитарна
паралелка
с
разширено изучаване на български и
английски език.
• Паралелка с разширено изучаване
на хореография и танци.
•
Паралелка с разширено изучаване
на изобразително изкуство.

За учениците в училище се грижат
медицинско лице и логопед, а ученическия съвет
работи под ръководството на педагогически
съветник.

Училището разполага с голям физкултурен
салон, две специализирани зали за изучавание
на хореография, два специализирани кабинета
по изобразително изкуство, добре оборудвани
кабинети по биология и физика и
две
компютърни
зали
за
часовете
по
информационни технологии.

Обучението
за
първокласниците
второкласниците е целодневно.

и

С особена грижа и внимание се работи с деца
с изявени способности. Благодарение на
високия професионализъм на педагогическата
колегия и желанието на учениците за изява, се
печелят награди от национални състезания,
олимпиади и конкурси.

В училището са сформирани отбори по
волейбол и тенис на маса, които ежегодно се
включват в районни и национални състезания

Богата библиотека осигурява на

учениците книги и учебници за
допълнително обогатяване на знанията,
получении с толкова любов и внимание

Всеки месец учениците от сборна група
по СИП „ Млад журналист” от
шестите класове в 16.ОУ издават
вестник „16 МИНУТИ С 16. ОУ” . .

На всички празници – национални и
училищни нашите ученици се изявяват с
ентусиазъм и пълнят душите ни с много
емоции.

КЛУБ

“М
ЛАДЕКОЛОГ” СРЪ
КОВОДИТЕЛ

Проектът „УСПЕХ” стартира от 1 февруари тази
Г-Ж
А
ЛЕКОВА ИЗУЧАВАТ
С ИНТЕРЕС
година, като основната цел е учениците да участват в
БИЛКИТЕ
, РАСТЕНИЯТА ИСЕУЧАТ
НАШ
АТАПЛАНЕТА.
занимания извън задължителното учебно време, в което ОПАЗВАТ
НА 23.03.2012 Г. ТЕ С ГОЛЯМ
да заявят своите способности, интереси и
ЕНТУСИАЗЪ
М
СПОМ
ОГНАХАСЕВ
компетентности в различни области на науката,
ДАП
-О
изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда НА РАЙОН“Надежда” ДАИЗГЛЕЖ
МЯСТОЗАОТДИХ.
учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да ПРИВЕТЛИВО
бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на
насилие и агресивност в училище, за което са налице
утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и
извънучилищни дейности дават възможност в
значителна степен да се развие неформалното общуване
между учителя, учениците, родителите.

КЛУБ “ АРТСТУДИО” СРЪ
КОВОДИТЕЛ
Г` Ж
АСТОИМ
ЕНОВАИЗРАБОТВАТМ
АКЕТИНАКЪ
Щ
И

В
НАШЕТО
училище
се
провеждат 22 извънкласни и
извънучилищни
дейности
в
областите:
Природоматематически
науки,
Здравно
образование,
Комуникативни умения на роден
език,
Здравословен начин на
живот,
Хуманитарни
науки,
Културни компетентности, Умения
за
самостоятелно
учене
и
събиране
на
информация,
Граждански компетентности. Във
всяка група са включени от 6 до
15
ученици
от
училището,
представили заявление за участие
със
съгласието
на
техните
родители или настойници.
КЛУБ “ М
ЛАДГОТВАЧ” СРЪ
КОВОДИТЕЛИ
Г-Ж
А ИЛИЕВАИ
-Ж
Г
А ЛЕНЧЕВА

КЛУБ “ ТЕАТРАЛНАКУКЛАИМ
АСКА”
РЪ
КОВОДИТЕЛ
Г-Ж
А СТОИЛОВАТВОРИНЕВЕРОЯТНИ
НЕЩ
А
. ДЕ
С
Ц
ЕАТАЗАБАВЛЯВАТ,
НАУЧАВАТ
НЕЩ
ОНОВОИСАВИНА
УСМ
ИХНАТИ
.

В проекта са обхванати близо 44 процента от всички
ученици в 16. ОУ. Групите са съобразени с интересите на
учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното
свободно време, да открият нови таланти, да развият
допълнителни
знания,
умения
и
компетентности.
Малките първолаци от 1А клас ще стават бъдещи
математици в клуб
”АРХИМЕД” , учениците от 6В
развиват уменията си в клуб ”ТЕАТРАЛНА КУКЛА И МАСКА”,
а сборна група от 5-7 класове се включва активно в
опазването на околната среда в клуб
”МЛАД ЕКОЛОГ”.

