
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Тиймс е платформата, интегрирана от МОН, за да подкрепи училищата в успешното 

реализиране на образователния процес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Видео уроци за работа с Teams 

 Често задавани въпроси, свързани с Teams 
Въпроси, свързани с влизането в Teams 

 Заявление ( да се прекачи документа) 
Заявление от родител за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние 

в електронна среда 

 Правила 
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската 

градина, училището и в интернет 

 Декларация( да се прекачи документа) 
за осигурени условия за обучение на ученика в дневна форма от разстояние в 

електронна среда 

 Насоки 
за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 

година в условията на COVID-19 

 Препоръки 
относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда 

 Кратък наръчник 
за родители, разработен от Асоциация "Родители" 

 

 

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 

https://dechica.com/teams/video.html
https://edu.mon.bg/frequent-questions
https://nu-v-levski.com/uploads/B855F314AB6B37A011E3906C371726F9
https://nu-v-levski.com/uploads/151CF6DC88C93842123CD3F1F6A383BD
https://nu-v-levski.com/uploads/9DA677456A07D754470CC04E3A1BBC3C
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view
https://edu.mon.bg/


Понеделник 

1. 8:20 – 8:55 Български език и литература 

2. 9:05 – 9:40 Български език и литература 

3. 10:00 – 10:35 Математика 

4. 10:45 – 11:20 Музика 

5. 11:25 – 12:00 Физическо възпитание и спорт 

Вторник 

1. 8:20 – 8:55 Български език и литература 

2. 9:05 – 9:40 Български език и литература 

3. 10:00 – 10:35 Математика 

4. 10:45 – 11:20 Изобразително изкуство 

5. 11:25 – 12:00 Английски език (ФУЧ) 

Сряда 

1. 8:20 – 8:55 Български език и литература 

2. 9:05 – 9:40 Български език и литература 

3. 10:00 – 10:35 Математика 

4. 10:45 – 11:20 Музика 

5. 11:25 – 12:00 Час на класа 

6. 12:05 – 12:40 Физическо възпитание и спорт 

Четвъртък 

1. 8:20 – 8:55 Родинознание 

2. 9:05 – 9:40 Български език и литература 

3. 10:00 – 10:35 Математика 

4. 10:45 – 11:20 Изобразително изкуство 

5. 11:25 – 12:00 Английски език (ФУЧ) 

Петък 

1. 8:20 – 8:55 Български език и литература (ИУЧ) 

2. 9:05 – 9:40 Математика (ИУЧ) 

3. 10:00 – 10:35 Математика (ИУЧ) 

4. 10:45 – 11:20 Технологии и предприемачество 

5. 11:25 – 12:00 Физическо възпитание и спорт 

                  

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, ГРАД БУРГАС 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 1 КЛАС 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ 

 



 

Учениците от първи клас имат следните занятия и извънкласни занимания: 

 Школа по керамика с г-н Иван Арабаджиев; 

 

 
Един от най-големите приноси в традициите и културата на училището е създаденият през 

1972 г. кръжок по моделиране с глина с ръководител Кольо Арабаджиев – учител по 

изобразително изкуство. През годините кръжокът прераства в Школа по керамика и 

пластика. Печели много награди за детско творчество в България и чужбина /Унгария, 

Монреал, Русия, Германия, Япония/. За своя труд и всеотдайност към българската култура 

е удостоен с почетната награда „Неофит Рилски“ през 1996 г. Съхранил и овладял занаята 

от баща си, днес синът му – Иван Арабаджиев, продължава делото на своя баща, като учи 

децата на история, бит и култура чрез керамичните произведения, които заедно създават. 
 



 Изобразително изкуство с г-н Христо Христов; 

 Английски език с г-жа Вълкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 



 

Наградени в състезания организирани от СБНУ 

„АЗ РИСУВАМ“ през месец октомври 

В състезанието участваха  10 ученици от 1. клас. Пет от тях са с максимум брой точки(50), 

трима са с 48 точки, едни с 46 и един ученик с 44 точки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„АЗ И ЗНАНИЕТО“ през месец ноември 



      В състезанието участваха  7 ученици от 1. клас. Шест от тях са с максимум брой 

точки(50) и един ученик с 46 точки.  

 

„АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ“ през месец декември 

      В състезанието участваха  осем ученици от 1. клас. Двама от тях са с максимум брой 

точки(50), четирима са с 48 точки, едни с 46 и един ученик с 43 точки.  

  

 



„Математика без граници“     

 В есенния кръг на състезанието участваха 9 ученици от 1. клас. С бронзов медал е Никол 

Борисова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учениците от 1. клас участват и в редици конкурси: 

Конкурс за комикс на тема: „Коледна история“  

Ученичката Лора Христова от 1. клас спечели трето място във възрастовата група. 

 

 

 

 

 

 

 



„Да уловиш мига“ – конкурс за рисунка организиран от ОУ „Отец Паисий град Русе“ 

„Аз, морето и Бургас“ – конкурс за рецитиране на стихоторения организиран от НЧ 

„Паисий Хилендарски“ – гр. Бургас 

„В очакване на Коледа“ –  тема: „ С куклата Ная - творя, уча и играя“ - конкурс за 

изработка на кукла организиран от Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА 

 

 

Клас Учебен предмет Издателство 
Учебник/учебен 

комплeкт                                                                                                                     

        Наименование, автор/автори 

І БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
„Просвета 

Плюс” ЕАД 

Буквар,  Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова 

Читанка, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова 
Учебна тетрадка № 1 по български език, Пенка Димитрова, Мария Бончева, 

Невена Петрова 
Учебна тетрадка № 2 по български език, Пенка Димитрова, Невена Петрова 

Учебна тетрадка № 3 по български език, Пенка Димитрова, Невена Петрова 
Учебна тетрадка по четене, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена 

Петрова 

І МАТЕМАТИКА „Просвета 

Плюс” ЕАД 

Математика, Владимира Ангелова, Радка Топалска 
Учебна тетрадка по математика № 1, Владимира Ангелова, Доля 

Александрова, Радка Топалска 
Учебна тетрадка по математика № 2, Владимира Ангелова, Доля 

Александрова, Радка Топалска 
Учебна тетрадка по математика № 3, Владимира Ангелова, Доля 

Александрова, Радка Топалска 

І МУЗИКА „Просвета 

Плюс” ЕАД Музика, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова 

I РОДИНОЗНАНИЕ „Просвета 

Плюс” ЕАД 

Родинознание, Емилия Василева, Силвия Цветанска 

Учебна тетрадка по родинознание, Емилия Василева, Силвия Цветанска 

І ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО 
„Просвета 

Плюс” ЕАД Изобразително изкуство, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова 

І ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
„Просвета 

Плюс” ЕАД 

Технологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова  
Албум по технологии и предприемачество за I клас, Любен Витанов, 

Магдалена Райкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЕМ 2022/2023 

 

 

 

Разбираме, че изборът на училище за вашето дете е едно от най-важните решения, които 

някога ще вземете. Ето защо ви препоръчваме да планирате обиколка или просто 

неформална дискусия - за да откриете какво ни прави толкова уникално и вдъхновяващо 

място за учене и личностно израстване и да научите как се стремим да осигурим успешен 

преход.   

Нашето училище е модерно, съчетаващо традиционни методи на преподаване с иновативни 

подходи в обучението. Създава условия за приобщаващо и подкрепящо образование. 

 

Нашият екип от професионалисти е тук, за да ви представи моменти от обучението и 

възпитанието на малките ни ученици, така че, моля, не се колебайте да се свържете с нас с 

всякакви въпроси на (имейл) или да се обадите на (номер). 

 

 

Очакваме с нетърпение да изградим дълготрайна 

връзка със семейството ви! 



 
При посещение на родител/ настойник на място в училището 

трябва да бъдат спазени следните изисквания: 
1. Родителят/ настойникът задължително трябва да бъде с предпазна маска и ръкавици. Не 

се допускат родители/ настойници, които не носят лични предпазни средства. 

2. Достъп може да бъде осигурен само на един човек от семейство. 

3. Не се допуска струпване на хора в училището, двора на училището и на прилежащите 

тротоарни площи. В случай, че има повече от един чакащ, то е задължително да се спазва 

социална дистанция от минимум 2 м. 

ПЛАН - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 
2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЦДО (прикачване на документ) 
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