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Прием в І клас 

учебна 2020/2021 година 

Група за целодневна организация на 
учебния ден                                                                                                                                                                                 

11.30 часа   -  17.30 часа 

Организиран отдих и физическа актив-
ност - 2 часа; Самоподготовка -   2 часа; 
Занимания по интереси - 2 часа 

ЦЕЛОДНЕВНА организация на 
учебния ден: 

1 час 8.00 - 8.35 

2 час 8.50 - 9.25 

3 час 9.50 - 10.25 

4 час 10.40 - 11.15 

5 час 11.30 - 12.05 

Електронен дневник „Школо“: 

 бърз и лесен достъп до постиженията на 

своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, 

програма, домашни работи) на  дневна 

база. 

 удобно средство за директна 

комуникация с родители, ученици и 

учители.  

 статистика за успеха на ученика в 

паралелката. 

 информация за писмени изпитвани, 

И още... 

 Подготовка за участие в конкурси и 

състезания в областта на българския език и 

литературата, математиката, 

информационните технологии и 

изкуствата.  

 Подкрепа за преодоляване на обучителни 

затруднения 

 Съвместни инициативи и събития с 

родители  

 Подкрепа за личностно развитие от 

училищен психолог, консултиране и 

съдействие за ученици и тяхната семейна 

Училището разполага със стол с тристепен-

но меню по избор и училищен павилион с 

храни, в съответствие с изискванията за 

здравословно хранене на деца и ученици.  



Една паралелка с преподаване по метода 

„Монтесори“  метода с 22 ученици: 

 Утвърдените от МОН учебни комплекти, 

се допълват със специфични за метода 

Монтесори материали.  

 Урокът е с три стъпки и е съчетан с мате-

риали, презентирани от учителя както 

индивидуално, така и групово.  

 В класната стая се оформят образовател-

ни зони: Роден език (Български език и 

литература), Математика, Наука (Околен 

свят), Изкуства (Музика, Изобразително 

изкуство), Технологии и предприемачес-

тво, Чужд език (Английски език). 

 В класната стая се оформят два къта: за 

почивка и за експерименти.  

Избираеми учебни часове от разширена 

подготовка: 

 Английски език 

 Компютърно моделиране 

 Изкуства 

Организация на 

обучението  в l  клас 

Занимания по интереси 

В заниманията по интереси учениците 

имат възможност да избират между: 

Музикална работилница 

Арт ателие "Палитра" 

Клуб "Сръчни ръчички" 

Клуб "Млад предприемач",  

Клуб на малките учени  

Клуб „1:1“ 

В обучението се използва внедрена облач-
на технология  G Suite for Education 
(Google Класна стая, G Mail, Google Диск, 
Google Документи, Google Таблици, Google 
Презентации, Google Формуляри, Google 
Meet, Hangouts ) 

Две паралелки с по 22 ученици 

 Утвърдените от МОН учебни комплек-

ти се допълват с работни листове и 

работа по проекти. 

 Урокът съчетава традиционни методи 

с електронни учебници ,мултимедия 

и образователен софтуер.  


