
Здравей,училище! 
 
 



 
ПЪРВА 

РОДИТЕЛСКА 

        СРЕЩА в 1.клас 

 

09.09.2021г.–ЧЕТВЪРТЪК 

 

    Родителската среща ще се  проведе по 
класове. Родителите ще бъдат разделени 
на групи. Учителите ще се свържат с вас 
за уточнение на началния час.   



 
 

 

1.А клас –  Паралелка с изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК и МАТЕМАТИКА                

класен ръководител : Илияна Георгиева 

 

1.Б  клас  – Паралелка с изучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  и   МАТЕМАТИКА  

класен ръководител : Анелия Цветкова 

 

1.В  клас –  Паралелка с изучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  и МАТЕМАТИКА 

класен ръководител : Евелина Видинова 

 

1.Г клас –  Паралелка с изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ и МАТЕМАТИКА  

класен ръководител : Катя Гогова 

 

        1.Д клас –  Паралелка с изучаване на ПЛУВАНЕ  и МАТЕМАТИКА  

класен ръководител : Мариела Василева 

 

       1.Е клас –  Паралелка с изучаване на ТЕНИС  и МАТЕМАТИКА  

класен ръководител : Гергана Христоскова 



 

Организация на 

учебния процес в училище 

 32 учебни седмици 

 петдневна учебна седмица 

 целодневно обучение 

 начало на занятията – 8:10 ч. 

 1 учебен час в 1клас–35 мин. 

 междучасие – 10 мин. 

 16:30ч.–край на учебния ден 

 От 16:30 до 17:30 прибиране от училище



Предвид обема на учебните материали и 
за улеснение на ученици и родители, някои 
от учебниците и помагалата ще стоят в 
класните стаи 

Училището предлага кетъринг 

Предвид пандемията и  съобразно 
препоръките на МОН, храненето се 
осъществява в класната стая 



 
 

Моля,родителите да имат предвид: 

Х Ползването на мобилни устройства и 

телефонни разговори по време на учебния 

процес НЕ са разрешени. 
Предоставяйте мобилен телефон на 

детето си,само ако сте убедени,че то 

само може да носи отговорност за него. 

  Учителите НЕ носят отговорност за 

джобните пари на учениците и личните им 

вещи. 



 

 

 

 

 

При преминаване към дистанционно 

обучение,комуникацията с всички учители 

ще се осъществява чрез платформата 

SHКOLO и програмата SKYPE, съгласно 

Правилника на училището за условия на 

обучение в електронна среда. 

 

 
. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало и край на ваканциите: 

 
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. –есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. –коледна 

01.02.2021 г. – междусрочна 

01.04.2021 г. – 10.04.2021 г. – пролетна 

 
* Посоченият календар е първоначален и може да търпи промени, в 

зависимост от пандемичната обстановка и решенията на МОН. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неучебни дни: 

 
18.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2021 г. – втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за 

училищни просветни и културни дейности 

14.06.2021 г. – НВО по БЕЛ VII 

16.06.2021 г. – НВО по математика VII 



 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на II учебен срок: 

02.02.2020 г. – I – XII клас 

 
Край на II учебен срок: 

31.05.2021 г. – I – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2021 г. – IV – VI (16 учебни седмици) 

30.06.2021 г.–VII (18 учебни седмици) 

 
* Посоченият календар е първоначален и може да търпи промени, в 

зависимост от пандемичната обстановка и решенията на МОН. 

 

 



Учебниците и учебните тетрадки са 

безплатни. 

 
Допълнителните учебни помагала, 

пособия и работни тетрадки ще 

бъдат организирано закупени, 

еднакви за целия клас. Готовност 

за колективно закупуване – 

плащане на родителската среща. 

 



 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                               Необходимите униформи, 

                                екипи и материали  

                                за различните паралелки                                                                                                                       

                                               ще бъдат уточнени  

                                               на родителската среща

 



Необходими пособия и материали за първокласника 
 

 

1. Тетрадки с тесни и широки редове – 10 броя 

2. Тетрадки с големи квадратчета– 10 броя 

3. Химикали/сини/ 

4. Графитни моливи 

5. Цветни моливи 

6. Гумички и острилки 

7. Несесер 

8. Папка, надписана с името на детето и 20 джоба 

9. Скицник за рисуване 

10. Акварелни /водни/ бои 

11. Четки за рисуване 

12. Гланцово блокче 

13. Лепило / сухо/ 

14. Ножица 

15. Цветна хартия- 25 листа 

16. Лична карта /попълнена от родител/ 

17. Здравен картон 

18. Маршрутна карта 

 



 

 

 

 

 

             Здрава и успешна  

                 учебна година 

         на всички първокласници! 

 

                                 


