
Добре дошли в 
ЧОУ „Питагор“



Малко история…

● Училището е създадено през 2011 година и в него са се 
обучавали 31 деца.

● От 2021 година ЧОУ „Питагор“ е в по-голяма и изцяло 
реновирана сграда. Сградата е разположена на 5 500 кв. м. 
разгърната застроена площ сред осем декаров двор.

● От 2021 година училището влиза в системата на държавно 
финансираните частни училища.



Към момента

Днес в ЧОУ „Питагор“ се обучават 
около 400 деца от предучилищен до 
шести клас. 

Възпитаниците на ЧОУ „Питагор“ 
участват активно и печелят призови 
места в национални и международни 
математически състезания.

От 2012 г. нашите ученици постигат 
едни от най-високите в България 
резултати на детските сертификатни
изпити на Кеймбридж по английски 
език за нива Starters, Movers и Flyers.

Ø За учебната 2023/2024 година се 
приемат 80 деца в 4 паралелки 
подготвителен клас.



Как учим?
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Какво учим?

ЧОУ „Питагор“ е единственото начално училище с интензивно
изучаване на математика и чужд език в София.

Иновативните практики, които се прилагат са обърнатата 
класна стая, проектно-базирано обучение, разрешаване на 
проблеми, развитие на умения за учене, както и учене чрез 
експериментиране и чрез правене.

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



Запознаване с основните понятия в 
Математиката по един интересен и 
забавен начин.

Забавна Математика

Работа с разнообразни материали –
мозайки, геобордове, пъзели и други.



Английски език

ü Музикално и игрово въвеждане на основни 
теми от ежедневието на децата по 
системата Mouse and Me на Oxford 
University Press

ü Ранно чуждоезиково ограмотяване 
по системата Jolly Phonics

ü Паралелно развиване 
на четирите езикови 
умения



Английски език
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ü Чуждоезикова библиотека във 
всяка класна стая
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ü Многообразие от 
дейности, развиващи 
фината моторика

ü Езикът като средство на 
общуване



Английски език
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ü Spelling Pie - училищен формат, създаден специално 
за нашите ученици
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ü Отбелязване на празници със 
специално посветени на деня теми и 
уроци

ü Драматизация на 
истории и приказки 



Извънкласни дейности
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ü Извънкласните дейности се провеждат между 
16:00 до 17:30 часа.
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ü Децата посещават часове по фехтовка, хип-хоп 
танци, шах, народни танци, футбол, арт 
работилница, изправителна гимнастика, 
музикална работилница, роботика.



Дневен режим

ü Обучението е целодневно от 8:25 до 17:30 часа. 
Продължителността на учебните часове 30 минути.

ü Осигурява се плодова закуска, обяд с тристепенно 
меню и следобедна закуска. 

ü Децата се обучават в училищна среда и 
в условията за първокласници.

ü Децата са с вътрешни обувки, не е 
позволено да се носят играчки и 
мобилни устройства за комуникация. 

ü Униформите са задължителни. 



Комуникация и обратна връзка

ü Всяка седмица получавате информационен бюлетин.
ü Индивидуална информация за развитието на детето с всеки 

преподавател в приемното му време.
ü Ежедневна комуникация с администрацията на училището.

ü Официален комуникационен канел е Shkolo.bg. 

Календар

ü Първа родителска среща в месец септември 2023 година.
ü Индивидуални срещи с всяко семейство с цел взаимно опознаване –

между 05.09. и 13.09.2023 год..
ü Откриване на учебната година 15.09.2023 г. Край на учебната година 

31.05.2024 г. 
ü Лятно училище 31.05.-15.07.2024г.



Входяща 
диагностика 

(В началото на 
учебната година) 

(През годината) (В средата на учебната година, с 
цел проследяване напредъка на 

детето)

Академично развитие

Текуща 
диагностика

Директорско 
контролно

В края на учебната година Атестационна карта за 
всяко дете и в случай, че резултатът от нея е над 
75 %, детето не държи приемен изпит за 1 клас.



Цели, които си поставяме в края на 
учебната година

Изграждане на самостоятелност и навици, знания и умения необходими за 
постъпването на децата в 1-ви клас. В предучилищен клас слагаме „основите“.

Високи резултати на Атестационните карти в края на учебната година.

В ЧОУ „Питагор“ не само се трупат знания, а се създават и умения. 

Децата ни активно работят за изграждане и усъвършенстване на „уменията на 
21 век“ – четивна, математическа и функционална грамотност, критично 
мислене, самостоятелност и стремеж към личностно развитие. 

Учениците ни развиват емоционална интелигентност, компетентности за 
работа в екип, комуникационни и презентационни умения.



ü Осигурено е медицинско обслужване.

ü При необходимост училището осигурява индивидуална
допълнителна работа с психолог и/или логопед, с цел
подпомагане на детето в учебния процес.

ü Провеждат се индивидуални консултации с децата по
преценка на учителя.

ü Училището осигурява учебници, допълнителни помагала,
сборници, тетрадки и всички необходими пособия.

ü При преминаване в онлайн обучение се използва
платформата '(()*+ ,*-../((01

Още…



Какво ви предстои2
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Дни на „Откритите 
врати“.

Подаване на онлайн 
заявление за 
кандидатстване в 
електронната платформа 
на училището и получаване 
на входящ номер.

Провеждат се 
индивидуалните 
срещи за децата.

До три дни 
излизат 
резултатите.

В началото на 
лятото е първа 
родителска среща.

15.09. откриване на 
учебната година.

Записване и 
сключване на 
договор с 
училището.



Благодаря!

Инвестирайки в образованието на 
Вашите деца, Вие инвестирате в 

бъдещето им!
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