ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
През учебната 2019/2020 година в 122. ОУ „Николай Лилиев“ ще бъдат
приети ученици в първи клас в 4 /четири/ паралелки с разширено
изучаване на английски език и 1 паралелка – подготвителна група.
Приемането на ученици със СОП са във зависимост от законовите
разпоредби, настоящия брой деца в училище и готовността на учениците
да бъдат обучавани в 1.клас.

График на дейностите по приема
15.04. – 15.05.2019 г.
Подаване на заявления за участие в първо класиране
При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от
него лице представя:
-

заявление за прием – попълва се по образец;
оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето,
издадено от настоящата районна администрация;
ксерокопие от акта за раждане на детето,;

03.06.2019г. 17:00 часа
Oбявяване на списъците на приетите ученици от първо класиране
от 04.06.2019 до 06.06.2019 до 17:00
Записване на учениците на първо класиране
Родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице при записване представя:
– оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
– лична здравно-профилактична карта и имунизационен паспорт.
В училището се провежда диагностика на училищната готовност на записаните
първокласници. При записване родителите получават дата и час за диагностика.

06.06.2019 в 18:00
Обявяване на незаетите места за второ класиране
от 07.06.2019 до 10.06.2019 до вкл. 12:00
Подаване на заявленията от родителите за второ класиране
10.06.2019 в 18:00

Oбявяване на списъците на приетите ученици от второ класиране
от 11.06.2019 до 12.06.2019 до 17:00
Записване на учениците на второ класиране.
12.06.2019 в 18:00
Обявяване на незаетите места за трето класиране
от 13.06.2019 до 14.06.2019 до вкл. 12:00
Подаване на заявленията от родителите за трето класиране
14.06.2019 в 18:00
Oбявяване на списъците на приетите ученици от трето класиране
до 18.06.2019 до 17:00
Записване на учениците на трето класиране.
20.06.2019г
Обявяване на незаетите места след трето класиране
от 21.06.2019 до 13.09.2019
Попълване на свободните места след трето класиране
Провеждането на обща родителска среща за бъдещите родители на
първокласници ще бъде обявена на училищния сайт

Учебна програма:
Ранно чуждоезиково обучение с английски език
Роботика и приложно програмиране – нов предмет в учебната програма – Училищният екип
кандидатства за иновативно училище.

Допълнително изучаване на английски език
Учителите са с опит в преподаването, в начален етап.
Едносменен режим с възможност за целодневна организация /занималня/
За първи път експериментално – лятно училище с учениците от трети клас – 2 седмици
Училището разполага с :
✓ Високо квлифицирани, ерудирани, обичащи децата професионалисти
✓ Подготвителна група
✓ Логопед
✓ Психолог
✓ Ресерурсен учител
✓ Охрана до 18:00 ч.
✓ Медицински кабинет и обслужване
✓ Стол и бюфет в които се приготвя топла храна
Училището е с обновена материална база. Оборудвано с мултимедийни дъски.
Училището се помещава в просторна и слънчева сграда на три нива. Известно е с името
“Стъкленото“ училище. В закътания вътрешен двор с вековни дървета, децата почиват
и играят безопасно. Името му е е символ на иновациите в образованието.

Традиции за работа по проекти:
– Еразъм+, Успех, Твоят час,

Дейности по интереси :
✓

Кендо, шах, народни танци, хип-хоп, футбол, школа по балет, карате, айкидо,приложни
изкуства, математика
✓ Зимни ски и летни училища за начален етап
✓ Коледен концерт, роботика, Фарос- английски език
✓ Театър „Вила Вилекула“

Дейности по интереси, които се провеждат от 01.03.2019 година
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Роботика и приложно програмиране
Безопасен интернет
Компютърна графика
Дигиталния свят
Математика без граници
Науката в рисунки
Театър в науката – лятно училище
Занимателна математика
Аз и числата – лятно училище
Вълшебства с числа – лятно училище
Известните майстори на картини, вдъхновени от науката
Йога и здравословен начин на живот
Йога и здрав дух
Спорта и науката - лятно училище
Брилянтен ум – лятно училище
Уроци по Кендо - Сдружение – клуб по кендо „Мусо“ – лятно училище

