ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
1. Организиране на обедното хранене на първокласниците
Храненето на учениците в СУ „Вела Благоева“ се извършва по график, в столовата на
училището.
Учениците от първи клас се хранят от 12:00 до 13:00 часа, като всяка паралелка е в
самостоятелно помещение. Родителите на първокласниците имат възможност да направят
избор на храна от двама доставчици: кухня-майка към ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ с цена на
купона 1.80 лв. и ресторант „Равена“ с цена на купона 3,00 лв. Купоните се продават всяка
сутрин от 7:30 до 8:00 часа на входа на топлата връзка на училището, в южния двор.
Заявяването на храна (чрез закупуване на купон за обяд) се случва в предходен ден, най-късно
до 8:00 часа. Ако детето отсъства от училище, заявената за този ден храна може да се вземе от
родител или друг близък на семейството. За следващи дни на отсъствие е възможно купоните
да се презаверят. Необходимо е да уведомите класния ръководител или служителката в стола,
най-късно предходния ден до 11:00 ч.
2. Изучавани чужди езици
През учебната 2021/22 година учениците в първи клас ще изучават под формата на избираем
учебен предмет английски език – 2 часа.
3. За всяка от паралелките в първи клас ще бъде предложен вариант на целодневна организация
на учебния ден.
Първи вариант: Провеждане в самостоятелен блок преди обяд на учебните часове от
училищния учебен план и съответно след обяд на дейностите по самоподготовка, по
организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.
Втори вариант: Провеждане на смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове по
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси,
например:.
Български език и литература
Български език и литература
Самоподготовка
Самоподготовка
Музика
Отдих и физическа активност
Обяд
Отдих и физическа активност
Физическо възпитание и спорт
Математика
Самоподготовка
Занимания по интереси
Факултативен клуб

8:00

17:10

Разпределението на първокласниците в паралелките ще бъде съобразно изявеното от родителя
желание и избор на един от двата варианта на организация на учебния ден.

4. Бъдещите първокласници ще имат възможност да посещават като извънкласни дейности
клубове по: танци, музика, футбол, карате и зумба.
5. СУ „Вела Благоева“ е на едносменен режим на обучение за всички ученици от І до ХІІ клас.
Учебните часове започват в 8:00 часа.
6. В СУ „Вела Благоева“ с учениците работят: двама ресурсни учители, логопед и двама
психолози. Кабинетите им се намират на първия етаж в сградата на училището, в
непосредствена близост до класните стаи на първокласниците.
7. За здравето на учениците се грижи лекар. Здравният кабинет се намира на втория етаж.
Доктор Ангелов е с работно време от 8:00 до 16:00 часа.
8. В училището по график работи стоматолог от Дентални кабинети „Костадинови“.

