
Прогимназиален етап на основното образование 5-7 клас

Добре дошли в ЧОУ „ Питагор “ !
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Нашият екип



Историята на «Питагор»

ЧНУ “Питагор” започва 
2011г. с общо 31 
ученици.

10 години ЧНУ „ 
Питагор“ 2021 г концерт 
НДК.

ЧНУ “ Питагор ”- 2021 г. 
стана  ЧОУ “ Питагор ” с 
обучение на ученици от 
ПУК до 7. клас

302 деца  17 паралелки  



Учебна база 
Специализирани кабинети

Кабинет по природни науки Два компютърни кабинета



- Ателие по 
изобразително 
изкуство

- Музикален кабинет
- Зали за танци
- Кабинет- психолог
- Кабинет- мед. сестра
- Кабинет- логопед



Физкултурен салон и 
две зали за спорт

Библиотека



- Двор
- Площадка за 

фитнес
- Игрище за 

футбол и 
баскетбол



Униформа и спортен екип



Оценки, отсъствия, 
забележки, коментари, 

съобщения

Предоставяне на 
информация от офиса 

при необходимост

Системи за 
електронно 
обучение

Обратна връзка и 
платформи за обучение



Дневен режим

8:15 15:10



Учебен план 5 и 6 кл.



Кандидатстването в „Питагор“ за учебната 
2022/2023 година се извършва след полагане на 

изпит по математика

Учебен план 5 и 6 кл.



Учебен план 7кл.



Учебен план 7кл.



Иновативно училище

Чужди езици – методика

Обърната класна стая
Проектно-базирано 
обучение



Подготовки на ученици за 
участия в национални и 
международни състезания.
Заниманията в школата са 
насочени към:

Усвояване и прилагане на 
основни методи за решаване 
на задачи със състезателен 
характер;

Формиране на състезателен 
дух;

Часовете на школата по 
математика се провеждат 
веднъж седмично (3 часа) от 
преподаватели с опит в 
подготовката на състезатели 
по математика. 

Школа - математика

Безплатна



Школа- китайски език

В ЧОУ “ Питагор ” съчетаваме ученето на китайски език с игри;
- запознаваме  се с китайската култура;
- с традиционни празници и изкуства;

Допълнително заплащане



Школа- информатика

„ Питагор“  и софтуерната  компания MobiSystems продължават 
съвместната инициатива – школа по компютърни науки.
Школата е подходяща за всички ученици от 5. до 7. клас, които 
проявяват интерес към информатиката и информационните и 
комуникационни технологии.

Състезателно програмиране,
Приложно програмиране,
Програмиране за мобилни устройства

Допълнително заплащане

http://www.mobisystems.com/


Спортни школи: 

Народни танци Тенис на маса Баскетбол

Допълнително заплащане



Школа- Керамика

Работата с глина е едно от средство за 
изразяване на себе си чрез емоциите;
- развива творческото си мислене, 
въображение
- изгражда пространствено мислене и 
развива фината  моторика; 
Школата се води от Александра 
Челебийска 

Допълнително заплащане



Курсове по 
английски език

Два вида курсове по английски език:
подготовка за явяване на сертификатни изпити – PET, FCE; (CAE, 
IELTS, TOEFL)
курсове, помагащи за по-бързото усвояване на езика при начинаещи.

Допълнително заплащане



Училищни дейности и проекти



Училищни дейности и проекти



Прием и записване  в сградата на ЧОУ 
” Питагор ”

Класиране Дата на обявяване Записване

I 27.06.2022 г. (след 17:00 
часа)

От 30.06 до 14.07.2022 г. до 17:00 
часа

Тест по английски език за определяне нивото на владеене на езика - 15.07.2022 г.
(задължителен за всички новозаписани в ЧОУ „Питагор“ ученици)



Необходими документи

Удостоверение за успешно завършен предходен клас 
със следните условия:

Резултат от НВО по математика за 4 клас минимум 
75 точки
Резултат от НВО по БЕЛ за 4 клас минимум 75 точки

Удостоверение за преместване след записване в 
„Питагор“
Акт за раждане за сверяване на данни



Финансови условия

ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ

4200 евро 2 х 2200 евро 10 х 440 евро

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

От 30.06.2022г. до 
15.07.2022г.

/при подписване на 
договора/

Първа вноска
От 30.06.2022г. до 

15.07.2022г.
Втора вноска

От 01.02.2023г. до 
13.02.2023г.

Месечна вноска 
До 5 число на 

текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.



Транспорт



Защо „ Питагор “?



„ Детето не е съд, който трябва да напълним, 
а факел, който трябва да запалим. ”

Сократ


