
Добре дошли
в

ЧОУ “Питагор”!



Началото

ЧНУ “Питагор” започва своята 

дейност с 31 ученици



Училището като мечта



Пътят досега

Над 700 награди от математически състезания и олимпиади

Детски сертификати от Кеймбридж

Призови места в спортни състезания

Отличия от фолклорни фестивали



Национално външно оценяване 
4.клас



Постигнатото



10 години ЧНУ “Питагор”

Концерт в зала 1 на НДК

Постигнатото



10 години ЧНУ “Питагор”

Концерт в зала 1 на НДК



Нашата мисия

Мисията на ЧОУ “Питагор” е да дава знания, да 
формира умения и да създава нагласи, и така 
да подготвя децата за успешна реализация в 
живота.

Изграждаме личности, които не се страхуват от 
предизвикателства и се трудят упорито с 
увереност в своя успех. 

Нашите цели

Отлична академична подготовка

Характер и личностно развитие

Екипност, креативност, емпатия



Нашият екип



Новата сграда

5 500 кв. м.  
разгърната застроена 

площ 

8-декаров двор



Първи учебен ден в новата сграда



Класни стаи



Специализирани кабинети

Кабинет по природни науки Компютърни зали



Пространства за спорт

Два физкултурни салона

Двор с футболно и баскетболно игрище

Фитнес площадка за деца

Пътека за щафетни игри

Тенис маси



Пространства за творчество
Музикален кабинет

Ателие за изобразително изкуство

Зала за танци



Библиотека



Трапезария



ЧОУ “Питагор” днес

309 деца

17 паралелки 

От предучилищен до 
пети клас



Учебен план

Задължителна 
подготовка

Избираеми 
часове

Факултативни 
часове

Допълнителна 
подготовка

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 часа 1 час - 5 часа

МАТЕМАТИКА 4 часа 2 часа 2 часа 4 часа

РОДИНОЗНАНИЕ 1 час - - 1 час

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 2 часа - - -

МУЗИКА 2 часа - - -

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 1 час - - -

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 2 + 1 часа - - -

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - - 2 часа 8 часа

Учебните планове и програми са подчинени на ДОС и се допълват чрез авторски материали и 
дидактически средства на учителите.



Междинна 
диагностика

(в началото на учебната година) 

Проследяване на  напредъка

Входяща 
диагностика 

(в средата на учебната година)

Текуща
диагностика

(през учебната година)



Дневен режим

Целодневно обучение: 
от 8:20 до 17:30 часа

Продължителността на 
учебните часове в първи 
клас e 35 минути.

01 02
03

Плодова закуска

Обяд с тристепенно меню 

Следобедна закуска 

Сутрешен блок часове

Следобеден блок часове

Извънкласни дейности 



Дисциплина и практики

Униформа

Електронни устройства

Правила в училище



Педагогически практики

ЧОУ „Питагор“ е основно училище с интензивно изучаване на математика и чужд 
език.

Иновативни практики:
○ развитие на множество компетентности
○ проектно-базирано  и проблемно-базирано обучение
○ прилагане на  изследователски подход

Умения на 21-ви век: 
○ критическо мислене, нагласи за учене и личностно развитие
○ емоционална интелигентност и комуникационни умения
○ работа в екип 



Комуникация и обратна връзка

Shkolo.bg

Информация за изминалата седмица

Часове за консултация

Администрация на училището

Google classroom



Извънкласни дейности 

Фехтовка

Тенис на маса

Футбол

Баскетбол

Изправителна гимнастика

Таекуондо

Шах



Извънкласни дейности 

Народни танци

Хип-хоп

Куклен театър

Вокална група

Пиано

Китара



Извънкласни дейности
Логически игри

Роботика
Архитектура

Космическа академия

Програмиране Керамика

Литературен клуб

Китайски език

Театър на английски

Арт работилница



123456

Учим не за училище, 
а за живота 



Математика 
Задължителни учебни часове

ЗУЧ - 4 часа

Избираеми учебни часове 
ИУЧ - 2 часа

Факултативни учебни
часове 

ФУЧ - 2 часа

Самоподготовка - 4 часа



Логическо и пространствено
мислене

Любопитство към света и 
математиката

Практически задачи

Онагледяване с разнообразни 
дидактически материали

ФУЧ по математика



Логическо и пространствено
мислене

Любопитство към света и 
математиката

Практически задачи

Онагледяване с разнообразни 
дидактически материали

ФУЧ по математика



Математически състезания



Английски език



Английски език



Английски език



Английски език



Cambridge сертификати



Cambridge сертификати



Учебен процес



Чуждоезикова
библиотека



Състезания и приключения



Празници и забавления



Специални събития



За учебната 2022/2023година 

4 паралелки 
първи клас



Процес на кандидатстване

Дни на отворените 
врати  за родители на 

бъдещ първи клас

8-10.февруари 

Подаване на онлайн 
заявление за кандидатстване 
в електронната платформа на 

училището и получаване на 
входящ номер

8-17.февруари 

20.февруари 

22-24.февруари 

Провеждане на първия 
етап от кандидатстването

Провеждане на втори етап 
от кандидатстването и 
среща с училищния 
психолог



Процес на кандидатстване

Обявяване на 
окончателните 

резултати

25.февруари 

Записване до 3  дни 
след получаване на 

известие за 
приемане на детето

Записване

септември 2022г.

септември 2022г.

Родителска среща

Откриване на учебната 
година



Благодарим Ви!
"Образованието не е подготовка за живота -

то е самият живот."

pitagor-school.eu

ЧОУ „Питагор“


