
 

34  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „СТОЮ ШИШКОВ“ 

Гр.София  Район „Красно село“  ул. Родопски извор № 43 

Директор 02*859-30-74  зам.директор  02*859-88-06  канцелария  02*859-41-31 

 

ВАЖНО ЗА ПЪРВИ КЛАС!!! 

Прием първи клас за учебната 2021/2022  година 

 

1. Кандидатстването за първи клас за учебната 2021/2022  година се осъществява чрез 

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на 

Столична община, съгласно обявения график, публикувани на сайта на 34. ОУ „Стою 

Шишков“ и сайта на Столична община. 

 

2. Приемът се осъществява по критерии, приети от СО, през платформата, като е важно да се 

отбележи първо желание – 34. ОУ, без възможност за избор на учител 

 

3. Записването на приетите ученици става с оригинал на Удостоверение за завършена 

подготвителна група. 

 

4. Прием за 34. ОУ – 5 паралелки по 24 ученици 

 Разширено изучаване на математика 

 Разширено изучаване на Немски език- факултативно 

 Начало и край на учебните занятия 8:00 – 12:00 часа, за първи клас само І смяна 

 Продължителност на учебния час – 35 минути  

 Занималня – до 18:00 часа 

 В училището функционира стол, в който се приготвя храната. Учениците получават 

безплатни закуски и продукти по схемата "Училищен плод" и  "Училищно мляко" 

 Класните стаи за първи клас са разположени на І етаж 

 Всяко дете разполага с индивидуално шкафче за принадлежности вътре в стаята 

 В училището се осъществява видеонаблюдение: външно към СО, частично вътрешно 

 Желателно е учениците да не носят мобилни телефони 

 

5. В училището има: 

 Медицински специалист, който участва в разработването на програми, 

съвместно с РИОКОЗ за здравно образование 

 Педагогически съветник – доктор на педагогическите науки 

 Психолог 

 

6. Извънкласни дейности, предлагани от училището: 

А/ Безплатни форми: 

 Работа по проекти 

 Школа по изобразително изкуство 

 Вокална група 

           Б/ Платени форми: 

 Школа по състезателна математика  от 1 клас до 4 клас платена, от 5 до 7 клас - 

безплатна 

 Спорт – баскетбол, футбол, фехтовка, шах, плуване 

 Танци – спортни и народни 

 Школа по: изобразително изкуство, актьорско майсторство 

 Бойни изкуства 

 

7. Ден на отворени врати –   м. май 2021 г. за среща с началните учители, които поемат първи 

клас. /за допълнителна информация следете на сайта на 34. ОУ: 34ou.org  / 

 

 Преподаватели: Марияна Толева, Гергана Димитрова, Росица Гернат, Виргиния Цолова 

 Родителска среща по паралелки: 09.09.2021г. от 18:00 часа. 


