
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ” 

3460 гр. Чипровци, обл. Монтана, бул. „Петър Парчевич”  4 
Тел. 0878 100 930, e-mail: ou_chiprovci@abv.bg 

Скъпи майки и татковци, 

Тръгването на училище е много специален момент за вас и вашите 
деца. Ние, учителите, от Основно училище ”Петър Парчевич”, гр. Чипровци, 
ще се радваме да посрещнем детето ви в нашето училище и да му отворим 
вратата към света и към самия себе си. Голямата ни отговорност е да 
създадем условия то да расте възможно най-здраво, да помогнем на детето 
да се чувства ценено и да вярва в способностите си. Основното ни 
предизвикателство е да изградим качествени човешки отношения между 
самите деца и между децата и учителите с най-силното ни оръжие - 
безусловната обич. 

Но преди децата да престъпят прага на нашето училище, вие, скъпи 
родители, ще трябва да извървите своя път към училището. 

1. Обявили сме подаването на заявление да се състои от 01.06.2020 до 
05.06.2020 г. (от 9:00 ч. до 16:00 ч.). Заявление по образец ще получите в 
училище, а вие трябва да представите оригиналното Удостоверение за 
завършена подготвителна група в детската градина. Ако не е получено, 
поради наложената епидемична обстановка, ще се свържем с детската 
градина да ни го предоставят служебно. 
2. Предоставя се акт за раждане на ученика и лична карта на 
родител/настойник за сверяване. 
3. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите 
декларират това обстоятелство. 
4. Обмислете, преди да дойдете да запишете вашето дете, дали желаете 
то да участва в целодневна организация на учебния ден, т. е. да посещава 
часовете за спорт и отдих, самоподготовка и занимания по интереси, които 
се провеждат след редовните учебни часове. 
5. Родителската среща на записаните ученици обикновено се 
осъществява в началото на месец август, като ние допълнително ще се 
свържем с вас за уточнение.  
6. Обучението на учениците от първи клас през учебната година се 
извършва от 8:00 ч. с продължителност на учебния час 35 минути.  
7. За всички ученици от начален етап на обучение училището предлага: 

 Организиран транспорт за учениците от населените места на 
територията на общината; 

 Интензивно обучение в рамките на избираемата подготовка 
при следните варианти: 

1. Български език; 
2. Математика; 
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 Уютни класни стаи, вътрешен затворен двор, физкултурен 
салон, училищна библиотека;   

 Безплатна закуска /всеки учебен ден/ за всички ученици, обяд 
/всеки учебен ден за учениците в целодневна организация/ , мляко/два 
дни в седмицата/ и плод/два дни в седмицата/; 

 Целодневната организация на учебния ден се осъществява в 
сборна група от ученици в начален етап със следното разпределение на 
учебното време: 

 Посрещане на учениците след последния учебен час; 
 Обяд в стола на училището, организирани игри на 

открито, занимателни игри; 
 Самоподготовка по отделните учебни предмети, писане 

на домашни работи; 
 Занимания по интереси  

За нас ще бъде чест и отговорност да работим заедно с вас и вашите 
деца за качественото им образование и израстването им като добри 
граждани на нашата родина. 

Телефони за връзка:  

Директор: GSM към А1: 0878 100 930 

Завеждащ административна служба:- GSM към А1: 0878 100 925 
 

С  уважение и приятелски поздрав  
от името на учителския колектив и  

 

Лена Георгиева 

Директор на ОУ „Петър Парчевич” 

Гр. Чипровци 

 

 

 


