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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ОТЕЦ ПАИСИЙ”

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 
ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

02.06.2022 г.

ДОБРЕ ДОШЛИ!  

„Да си готов за училище не означава да можеш 
да четеш, пишеш и смяташ.
Да си готов за училище означава да си готов да 
се научиш на всичко това“

Л. А. Венгер
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

1. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Общообразователна  подготовка

Задължителни учебни часове       - 19 часа

Български език и литература - 7 часа
Математика - 4 часа
Родинознание - 1 час
Музика - 2 часа
Изобразително изкуство - 2 часа
Технологии и предприемачество  - 1 час
Физическо възпитание и спорт      - 2 часа



Разширена подготовка

Избираеми учебни часове         - 3 часа
Български език и литература - 1 час
Английски език - 2 часа
(учител по АЕ за РП и ДП – Милена Цанева) 

Допълнителна подготовка
Факултативни часове до 4 часа
(по избор на родителя, не са задължителни)
За учебната 2022 – 2023 г. – 2 часа
Роботика  – 1 час
(учител по роботика – Атанаска Гинова) 
Английски език – 1 час
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• Седмична натовареност 24/26 часа

Общообразователна подготовка    19 часа

Разширена подготовка                        3 часа

Допълнителна подготовка                  2 часа

Час на класа 1 час

Час за спортни дейности 1 час 
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2. Учебници

По всички учебни предмети от Общообразователната
подготовка учениците получават безплатни учебници.

За предметите изучавани в разширената

подготовка по преценка на преподавателите

се закупуват помагала. /Учителят заедно с

родителите прави колективна заявка.

Отстъпката се ползва от класа по

преценка на родителите/.

Помагала и пособия –на първата родителска

среща по класове.
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3. Седмичен и  дневен режим

Петдневна учебна седмица. 

През цялата учебна година учебните часове  се провеждат 
първа смяна.

Начало на учебните  часове:    – 8.10 часа

Продължителност на учебния час: – 35 минути

Край на учебните часове:                

при  4 учебни часа – 11.15 часа

при 5 учебни часа – 12.05 часа

Голямо междучасие: 9,30 – 9.55 часа
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4. Целодневна организация на учебния ден 

- Организира се в групи за целодневна организация.

- Само за ученици, на които родителите са заявили желание 
детето да посещава групите за целодневна огранизация на 
учебния ден.

-Дейностите    се организират до  17.30 часа.

(при необходимост до 18.00 ч. – уточнение 

по класове): 

Организиран отдих и спорт – 2 часа ; 

Самоподготовка – 2 часа ;

Занимания по интереси – 2 часа.
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Топъл обяд
Кетъринг в индивидуални опаковки от ресторант «Куин»
Два вида меню – (възможна промяна на цената) 
- Ястие с месо (основно ястие, десерт и хляб)
Към момента обща цена на купона 3,60 лв., от които училището заплаща 
0,60 лв. и 3,00 лв. от родителите.
-Вегетарианско ястие (основно ястие, десерт и хляб)
Към момента обща цена на купона 3, 00 лв., от които училището 
заплаща 0,60 лв. и 2,40 лв. от родителите.
Купоните се купуват в ОУ „Отец Паисий“ – в сряда и 
четвъртък от 16,30 ч. до 17,30 ч. (възможна е промяна) 

- Закуски (95 стотинки, заплаща се от училището) 
Безплатни закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас.
- Училищен плод и мляко – доставка от БГ Арго по проект 
на ДФ „Земеделие“ 
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5. Занимания по интереси 

- Мажоретен състав

- Фанфарен оркестър

- Изобразително изкуство

- Математика

- Гражданско образование и 
предприемачество 

- Спортни групи 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ОТЕЦ ПАИСИЙ”
6.Училищна униформа:

производител “Бонита Стил” ЕООД, гр. София ;„Златев-БГ“ ЕООД, гр. Силистра 

За момичета:
1. Сукман/пола с логото на училището/черна (тъмна) пола или сукман по 
преценка на родителя;
2. Сако с логото на училището/суитчъри - зимен и летен;
3. Тениска / риза с логото на училището с къс или дълъг ръкав от «Бонита 
Стил»/ тениска с къс или дълъг ръкав от «Златев – БГ».

За момчета: 
1. Риза / тениска с логото на училището с къс или 
дълъг ръкав от «Бонита Стил»/, тениска с къс или 
дълъг ръкав от «Златев – БГ».;
2. Сако с логото на училището/суитчъри - зимен и летен;
3. Тъмно сини дънки / панталон (по преценка на родителя)

Проба на униформа и поръчка 
От 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. от 8.00 ч. до 18.00 ч. 
в ОУ «Отец Паисий» – Силистра, к. 102  (срещу главен вход)



Оферта от „Бонита Стил“, гр. София 

Оферта от „Златев-БГ“ ЕООД, гр. Силистра

Заявката се прави в ОУ „Отец Паисий“обща за двете фирми. 
Родителят получава копие на заявката и извършва плащане по 
банков път. 

На гърба на заявката е указана банковата сметка на СНЦ „Отец 
Паисий“ и основанието за плащане.  

Ofertа_OU Otec Paisij_unif._2022.pdf
Цени на Златев.pdf
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7. СНЦ „Отец Паисий“
Членски внос – 5,00 лв. на учебен срок. Общо за годината 

– 10,00 лв.
- - Награди на ученици;
- - Подпомагане на ученици при участия
- в състезания и конкурси – финални кръгове;
- - Други разходи за дейността на училището 
- по решение на Съвета на настоятелите.
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8. Разпределение по класове 
(класни стаи на начален етап на първи етаж)
I а клас – Галина Димитрова 
I б клас – Детелина Дашева
I в клас – Светла Канонова
03.06.2022 г. – обявяване на списъците с 
класираните ученици 
/фоайе на 1 етаж и  сайт на училището/

До 08.06.2022 г. - Записване на децата в

І-ви клас – с оригинала на Удостоверението

за завършена подготвителна група и

Акта за раждане (за справка)
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до 08.06.2022 г. – възможност за промяна на учител в заявлението;
желание/нежелание детето да бъде с друго дете в един клас; да се уведоми
ръководството детето има ли статут на дете със СОП и т. н.

До 08.06.2022 г. до 17,00 часа– обявяване на списъците по паралелки 

/фоайе на 1 етаж и  сайт на училището/

09.06.2022 г. от 18:00 часа – родителски срещи

по паралелки

I а клас – к. 107 (к. 103 класна стая в първи клас ) 

I б клас – к. 108 (к. 102 класна стая в първи клас ) 

I в клас – к. 106 (без промяна на стаята) 
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9. Приобщаващо образование

Ресурсен учител – Миглена Петрова

Логопед – Мирена Денева

Психолог – Елка Йорданова

Педагогически съветник – Галя Стоянова

Медицинско лице – 1 щат от Община Силистра
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С пожелание за слънчево и 

усмихнато лято!


