
ЗАБЕЛЕЖКА: 

За да 

промените 

изображение

то на този 

слайд, 

изберете 

картината и 

я изтрийте. 

След това 

щракнете 

върху 

иконата 

"Картини" в 

контейнера, 

за да 

вмъкнете 

собствено 

изображение. 

ЗДРАВЕЙ, 1 КЛАС ! 





Заповядайте в нашето училище ! 
 

 

76.ОУ 
„УИЛЯМ 
САРОЯН“ 



Защо да изберете 76. ОУ „ Уилям Сароян“ ? 

- целодневна организация  – занималня I – V клас 

- едносменен режим 

- подходящо местоположение – център 

- извънкласни дейности по национални и европейски проекти 

- медицинско обслужване 

- консултации с педагогически съветник и по учебни предмети 

- обедно хранене 

- два вида безплатана закуска 

- подготовка за изпитите след IV и VII клас 

  По желание на родителите предлагаме: 

 -  танци – спортни, народни 

 -  таекуон – до 

 -  баскетбол 

 -  шах 

 -  ученически екскурзии, зелени училища 

 



 Гордеем се с нашите ученици - знаещи и можещи! Доказали      
се в олимпиади и състезания, печелейки призови места! 



МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, 

 Идва най-радостният миг за Вас - първият учебен 
ден!  За първи път ще влезете в класната стая и  ще  
седнете на чиновете. Ние ще ви посрещнем с вълнение и с 

„Добре дошли в 76. ОУ Уилям Сароян!” 
   
 



 Първият учебен ден е нова страница в живота на 

всеки. Поемате по пътя на знанието – вълнуващ, 

интересен, пълен с предизвикателства. Уверено 

тръгнете по него!  

 Ние, вашите учители, ще бъдем до вас. Ще ви научим 

на много неща, ще натрупате много знания и умения! 



Скъпи родители , 

 Знаем, че посрещате деня на постъпването на 
Вашето дете в 1 клас с вълнение и доза притеснение. 
Питате  се какво предстои на децата Ви в училище -  
дали всичко ще е наред, ще се изучат ли, ще се 
развият ли, добри ли ще са учителите им, ще успеят 
ли да се справят с новите предизвикателства, които 
ги очакват. 

  



             Искаме да Ви уверим,че екипът на 76. ОУ ‘’ Уилям 

Сароян’’ ще работи за децата - ще  бъдем близо до тях, за 

да може  да усвояват нови знания в спокойна и уютна за 

тях обстановка. Ще се грижим не само да успяват в 

знанието, но и да станат добри хора. 

 Уверено твърдим това, защото най–силното ни 

оръжие е безусловната ни обич към децата. 





Безплатни учебници и учебни тетрадки, децата ще  
   получат на 15.09 2021г  



  ОТ    
УЧИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ  

   ПЪРВОКЛАСНИЦИ 


