Нашите ученици се
включват в
ученическите
олимпиади по
общообразователните предмети
постигат високи
резултати и
участват активно в
общински и национални мероприятия и
благотворителни дейности.
В училището са сформирани групи по занимания
по интереси, съгласно Наредбата за
приобщаващото образование:
"Пиша и говоря", "Забавна математика", "Малки
математици", "Математиката лесна", "Родна речомайна, сладка", "Аз обичам български език",
"Думите мои приятели", "Бадминтон - играя и се
забавлявам", "Баскетбол-играя за успехи",
"Екологично възпитание", "Компютъра, моя добър
приятел", "Българознайко", "Рисувалник" и
"Майсторилница"

През учебната 2019/2020 година
в І клас ще имат удоволствието да
работят следните екипи:

За вас, родители!

Юлиана Алексова-кл. ръководител,
Виолета Николова-учител ЦДО
и
Гичка Филипова-кл. ръководител,
Василка Димитрова-учител ЦДО
За подготвителна група с удоволствие
работят в един екип следните учители:

Димитринка Кьосева и
Елисавета Янева
Подаването
на
заявления
за
предварителен
прием
става
в
канцеларията на училището – ет. ІІ, всеки
работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Записването на приетите ученици с
оригинала
на
удостоверението
за
завършена подготвителна група и акта за
раждане ще става от 31.05.2019 г.
до 26 юни 2019 год. включително.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ!
на 13.04.2019 г. от 9:00 до 13:00 ч.

всеки родител може да посети училището,
да се запознае с преподавателите и
тяхната работа като посетят техен час, да
разгледат базата и да получат
отговори на въпросите си.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Адрес:

гр. Петрич
ул. Тракия №1
тел.: 0745/60633
e-mail: kochomavrodiev@abv.bg

Първо основно училище
„Кочо Мавродиев”

гр. Петрич

Уважаеми родители, когато избирате
училище, Вие избирате бъдеще за своето
дете.
Вашият ученик ще бъде в І клас!
Това събитие е толкова вълнуващо и е
равнозначно на първите стъпки на малкия
човек. Ние знаем колко е важно всеки първи
трепет да бъде обграден с грижовност,
внимание, търпение, с много обич и
професионализъм. Детето Ви ще се чувства
спокойно и щастливо в нашето училище.
Запишете детето си в І клас в І ОУ „Кочо
Мавродиев”- гр. Петрич.
Първокласниците имат възможност да се
обучават по целодневна учебна програма,
осигурено изхранване, безплатно обучение по
английски език, да участват в мажоретния и
танцовия
състав
към
училището.
Следобедните им часове са запълнени с
подготовка на уроците за следващия ден, с
игри и занимания по интереси, както и с
отбелязването на различни официални и
лични празници. Така родителите могат да
използват
следобедните
часове
за
професионални ангажименти, без да се
безпокоят за сигурността на децата си и за
своевременно
усвояване
на
учебния
материал.

Уважаеми родители, ние обявяваме
и прием в подготвителна група.
Децата в подготвителния клас ще се
обучават
в
целодневна
организация на учебния процес.
Ние предлагаме:
 занималня,
съобразена
с
възрастовите особености на 5 г. и 6 г.
деца
 осигурени помещения за игри, отдих
и сън.
 чужд език-английски език
 спорт
 работа с електронни учебници.

Получили сме финансиране за
построяването на нови 4 стаи.

Училището ни е с традиции в областта на
образованието и при нас детето Ви ще получи:
 Целодневно обучение;
 Висококвалифицирани преподаватели;
 Участие на децата в извънкласни дейности
по програми и проекти
 Предоставена сцена за музикални и
литературни изяви;
 Активна спортна ангажираност;
 Активна туристическа дейност;
 Организиране на лагери и екскурзии;
 Подкрепа от психолог, педагогически
съветник
 Безплатно осигуряване на закуска, мляко,
пресни плодове и зеленчуци за ученици от
първи до четвърти клас;
 Медицинско обслужване през целия ден;
 Два компютърни кабинета;
 Библиотека;
 Безплатно лятно училище за бъдещите
първокласници
 Факултативни часове по Религия
и
Английски език.
 От новата учебна година
Ателие
,,Щастливо детство” – училищният
педагогически съветник чрез беседи ще
запознава децата как да се адаптират към
училищната среда и да преодоляват
трудностите, опознавайки себе си.

