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ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 

2018-2019 

 

I.Брой паралелки и брой места в тях- две паралелки при брой ученици в паралелка: 

16-22 ученици. 

  

II.График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите 
  Документите  се подават в училище при директора или в учителската стая   

всеки ден от 8.00 до17.00ч. 

 

III. Избираеми учебни предмети  

 

• Български език и литература 

• Компютърно моделиране 

• Английски език 

 

IV. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

По желание децата могат да участват  в извънкласни дейности / според интересите на 

учениците/  след учебните часове, като латино- танци, народни танци, рисуване.  По 

желание децата могат да изучават под формата на ФУЧ ( факултативна  подготовка) 

религия;  

По желание учениците със съгласието на родителите  могат да участват в  

допълнителни занимания по интереси:  занимания по шах, мажоретен състав, 

предприемачество, народно пеене, занимателна математика 

 

V.Информация за целодневната организация на учебния процес  
Целодневната  организация на учебния ден в НУ”П.Р.Славейков се осъществява от 8.00 

до 16.30ч., с двама учители на паралелка, при което учениците са под непрекъснато 

наблюдение от своите учители. Преди обяд имат 4 или 5 часа, след което организирано 

посещават ученическия стол. Следват два часа отдих и спортни занимания. Следващите 

два часа за самоподготовка, в които осъществяват затвърдяване на получените нови 

знания и завършват със два часа занимания по интереси. За осъществяване на 

задълбочена подготовка и живот на децата в съвременна и модерна обстановка 

разполагаме с: 

• Обучение с интерактивни и софтуерни продукти, които има във  всеки клас: 

„Уча се”/Интерактивни уроци/, „Envision”/работа с безжична компютърна 

мишка/ и електронно четими учебници, които се използват както в училище, 

така и във всеки дом.   

• Безплатна разнообразна закуска, плод и млечен продукт, по програма на 

Държавен Фонд Земеделие; 

• Столово обедно хранене, с предварително седмично меню; 



Всяка класна стая е обзаведена с компютър, мултимедия, принтер, интерактивна          

дъска, озвучителна техника, шкафче за раницата  и личните вещи на всеки  ученик; 

Модерен компютърен кабинет, кабинет по безопасност на движението по пътищата и 

богата библиотека с детска литература; 

Голяма спортна площадка, както и АРЕНА БЯЛА; 

Голям и добре отоплен физкултурен салон, оборудван с физкултурни пособия и уреди; 

• Парно отопление в цялото училище; 

• Вътрешна, модерна умивалня с топла вода  и тоалетни, снабдени с фотоклетки за 

движение; 

• Медицински кабинет направен по европейски стандарти; 

• Видеонаблюдение и СОД в цялото училище; 

 

 

VI. Лице за контакт : Веска Ангелова- директор 

 

 

 

 

 


