
ПРИЕМ 
 

Каним Ви да се запознаете с богатите възможности, които дава 

ранната учебна подготовка при нас. Сплотен екип от опитни 

преподаватели, изграждан с внимание и традиции през годините, очаква 

Вашето дете, за да го въведе постепенно в света на точните науки, чуждите 

езици и изкуствата. В 76 ОУ „Уилям Сароян” е организирана подготвителна 

група, където учим с любов и търпение малките палавници на приложни 

изкуства, математика и български език. Към задължителните предмети, с 

които надграждаме тези нови умения в първи клас, предлагаме 

изучаването на английски и немски език. 

 

Ние в 76 ОУ „Уилям Сароян” знаем, че за да е още по-конструктивен 

опитът на Вашето дете в училище, то трябва да бъде насърчено да развива 

своите таланти и умения. Вие можете да решите заедно с детето си в какви 

извънкласни форми на обучение ще му е интересно да се включи, 

например: 

 

 модерен балет; 

 футбол; 

 таекуон-до. 

 

А  ние сме на разположение да Ви посъветваме в избора Ви и да 

предложим качествено преподаване в удобна и съвременна база.   

  

Какво още може би искате да знаете за 76 ОУ „Уилям Сароян” ? 

  

 Организираме целодневна занималня за всички ученици от 

първи до шести клас – можете да бъдете спокойни за домашните 

упражнения; 

 Споделяме уникален мултикултурен опит. Даваме достъп до 

усвояването на редки и ценни чужди езици; 



 Член сме на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – 

стремим се към високо ниво на чуждоезиково обучение; 

 Предлагаме и усвояване на английски и немски език към верига 

училища за чужди езици „Фарос“ по желание на родителите; 

 Учим по едносменен режим – използваме пълноценно цялата 

учебна база; 

 До нас се стига лесно и удобно – намираме се в центъра на гр. 

София. Ще ни намерите, ако използвате метро или с трамваи 

номера 5, 8, 20, 22; 

 “Ако искам да правя нещо, то е да говоря на по-универсален 

език.”, твърдял нашият патрон, големият писател Уилям Сароян. 

Ние искаме да научим децата Ви на универсални умения, с които 

да общуват и да откриват света. Заповядайте! 

  

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници ! 

  

76 ОУ „Уилям Сароян“ е с над 50-годишна история. Намира се в 

центъра на столицата, с удобен транспорт от всички райони на града. 

Учениците се обучават от висококвалифицирани специалисти. Имат 

възможност да се включат в разнообразни извънкласни занимания. 

 

Приоритет за училището са качеството на обучението и любов и 

грижа към всяко дете. Учениците от 76 ОУ " Уилям Сароян" постигат 

отлични резултати на външното оценяване за 4. и 7. клас. След 

завършване на 7. клас учениците продължават образованието си в елитни 

български училища. 

 

Училището разполага с добра материална база и е член на 

Асоциацията на Кеймбридж Училищата в България. В обучението от първи 

до седми клас по учебен план е включено изучаване на английски език 

като задължителноизбираема подготовка (ЗИП). Извънкласните форми на 

обучение (танци, аеробика, футбол, таекуон-до) са съобразени с 

желанията на учениците и на родителите. Децата обичат учителите си и се 

чувстват спокойни и обгрижени. 



  

     ПРИ НАС ЩЕ НАМЕРИТЕ ОЩЕ: 

  

 Налична целодневна организация на учебния процес; 

 Използване на ИКТ в учебния процес – електронни 

уроци,презентации и използване на интерактивна дъска; 

 Извънкласни занимания; 

 Учебни екскурзии и зелени училища; 

 Участие в спортни състезания – ученически игри, участие в турнири 

организирани от Столична община; 

 Подготовка за изпитите след 7. клас с допълнително обучение по 

математика, български език и литература; 

 Добре обзаведени класни стаи; 

 Непрекъснат достъп до Интернет; 

 Медицински кабинет; 

 Училищен бюфет с богато разнообразие от храни и напитки; 

 Отговорен и сплотен екип от висококвалифицирани  преподаватели. 

 

За повече информация можете да ни посетите на  ул. „Братя Миладинови” 

№ 9, п.к. 1000, гр. София, да ни позвъните на тел. 02 / 987 43 44, 02 / 931 

93 88, да ни пишете на е-mail: oy76@abv.bg или да ни потърсите 

на http://76ou.eu/ и Фейсбук страницата ни. Очакваме Ви! 
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