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УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

 
1. Брой паралелки – 4 /четири/  

2. Брой ученици – 88 /осемдесет и осем/  

3. Начални учители:  

1. Ива Стайкова, 2. Радка Топалска, 3. Снежинка Късевска, 4. ………………….. 

4. По учебен план за учениците се предвиждат три учебни часа седмично избираеми учебни 

часове /ИУЧ/:  

- Български език и литература;  

- Математика;  

- Английски език.  

5. За желаещите се осигурява целодневна организация на учебния ден.  

6. Подаване на документи за класиране и записване:  

Кандидатстването, класирането и записването се извършва по Правила и график за прием на 

ученици в първи клас, утвърдени от кмета на Община Плевен.  

7. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се публикува в сайта на Община 

Плевен, както и в сайта на училището.  

8. Родителите/настойниците/, приемните родители имат право да подават 

заявления за постъпване в първи клас, независимо от района си по местоживеене.  
 

-------------------------------------------------------------------  

9. ВЪЗМОЖНОСТИ:  

- Личностно ориентирана методика на преподаване – детето е значимо и ценено със своята 

индивидуалност, стил и темп на учене;  

- Високи учебни постижения – основаващи се на лична мотивация и желание за себеизява;  

- Социални умения – общуване в малка и голяма група, работа в екип, решаване на конфликти;  

- Разширено чуждоезиково обучение – в различни форми на избираеми и факултативни учебни 

часове;  

- Информационни и комуникационни технологии – високоскоростен интернет, безжичната 

мрежа (WLAN), Wi-Fi;  

- Спокойна и приветлива учебна среда – близка до домашната, с центрове за дейности, 

дидактични материали и пособия;  

- Занимания по интереси – условия за спортуване, изкуства (музика, изобразително изкуство и 

др.);  

- Столово хранене, безплатна закуска, плод, мляко;  

- Сигурност – видеоконтрол на учебната среда;  

- Висококвалифициран педагогически екип – учители с опит и отговорност към 

професионалните си задължения  

 


