
 

• Приемане на заявления за записване 
на петокласници 
Срок: от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. 

 
• Класиране на учениците  
Срок: до 28.06.2022 г.  

 
• Обявяване на списъците с приетите 
ученици 
Срок: 30.06.2022 г.  

 
• Записване на приетите ученици 

Срок: от 01.07.2022 г. до 08.07.2022 г. 
 

 Обявяване на свободните места 
Срок: 11.07.2022 г. 

 
• Попълване на свободните места 

Срок: до 14.09.2022 г. 

• Удостоверение за завършен 
начален етап на основно 
образование - оригинал; 

• Удостоверение за раждане – 
копие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

г-жа Мая Иванова 

г-жа Илона Данковска 

 Сигурна и защитена среда-двор и сграда; 

 Целодневна организация на обучение в групи за всяка 
паралелка; 

 Здравословно обедно хранене, както и помещение за 
обяд с храна от къщи; 

 Вендинг автомат и павилион за закуски в двора на 
училището; 

 Медицинско обслужване; 

 Просторен двор за игри и спорт; 

 Модерна спортна база; 

 Богата библиотека; 

 Разнообразни извънкласни дейности и занимания по 
интереси; 

 Осигурени отлични условия за обучение-присъствено 
и при обучение от разстояние в електронна среда; 

 Осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп 
на ученици със СОП, хронични заболявания, в риск и с 
изявени дарби чрез предоставяне на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие от психолог, логопед 
и ресурсен учител; 

 Осигурени учебни часове за допълнителна подготовка 
по български език и литература и математика от 5. 
до 7. клас за подготовка за НВО в 4. и 7.клас; 

 Преодоляване риска от отпадане – осигуряване на 
равен достъп до виртуална класна стая, дигитална 
грамотност и качествено образование, технически 
устройства. 

Изучаване на втори чужд език: 

 Руски език;  Немски език 
ИУЧ: 

 Български език и литература; 

 Математика;  

 История и цивилизация;  

 География и икономика;  

 Човекът и природата 
ФУЧ: 

 Български език и литература 

 Математика   

 Английски език 
 

 



5.в клас с разширена подготовка  

по история и цивилизации 

Петя Маринова 
Старши учител по английски език 

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо 

на мястото си.“ 

5.г клас с разширена подготовка  

по човекът и природата, география и 

икономика 

Даниела Богданова 
Старши учител по география и 

икономика 
"Не за училището, за живота учим." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

5.б клас с разширена подготовка  

по математика 

Връбка Антонова 
Главен учител, общообразователен 

предмет, информационни технологии  

„Един за всички и всички за един.“ 

5.а клас с разширена подготовка по 

български език и литература 

Маргарита Стоянова 
Старши учител по български език и 

литература 
„Силната връзка между учителя и неговите 

ученици е магията, която превръща 
ученето в игра.“ 

 

 


