
КАЛУГЕРОВО







ПРАЗНУВАМЕ



СПОРТУВАМЕ



ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Уважаеми родители, Вашето дете ще бъде в първи клас! 

Това е важно и вълнуващо събитие, защото от Вашия 

избор зависи успешният старт на детето Ви!



Първите стъпки в училище наистина са много емоционални 

за едно дете. 

Периода от първи до четвърти клас е важен, защото това е времето,

в което се създават първите навици на детето и желанието за

образование.

Ако детето тръгне с желание на училище и бъде разочаровано

от нещо или някой, това може да убие желанието му за дълъг

период и след това трудно се коригира. От тази гледна точка

избора на училище е много важен, но има един нюанс, който не е

за пренебрегване. По-важно за този етап от живота на детето е да

изберем учителя му, отколкото самото училище.



От това как ще възприеме детето своята учителка и дали тя ще

спечели неговото доверие и уважение, зависи дали ще ходи със

желание на училище. Няма нищо по-важно в тази възраст на детето,

от това да ходи с желание на училище. Първите емоции и

впечатления от училището и учителката остават за цял живот.

Всяко дете е със своите индивидуалности. Необходимо е

родителите добре да преценят от какво точно има нужда детето им

и какъв човек би създал у него положителни навици и любов към

обучението.

Затова, не какво е училището, а какъв е учителя на детето, е 

най-важно когато записвате детето си в първи клас.

https://happy-at-home.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/


През учебната 2020/2021 година класен ръководител на 

първи клас ще бъде г-жа Веска Рашкова.   

Един отличен педагог с над 30 години учителски стаж. 

Човек с голямо сърце, който се раздава за учениците. 
си.



В нашето училище децата не само 

учат, а откриват своите таланти и се 

забавляват.



Друг важен момент при избора е - къде е училището и дали е близо 

до дома. 

От гледна точка на безопасността на детето, това е изключително 

важен въпрос. Никой не бива да си въобразява, че в училище е 

същото както е било в детската градина и както го даваш сутрин, 

така си го взимаш вечер, а през деня си спокоен.

Нещата в училище вече не са така. В стремежа си към така 

наречените „елитни” училища понякога правим грешка като 

записваме детето в училище, което е много далеч от дома. Така 

усложняваме до голяма степен своето ежедневие, това на детето, а 

често и на свои близки. 



През годините от 1 до 4 клас трябва да се изгради желание на детето 

да ходи на училище, да му се изградят основни навици и дисциплина, 

но най-важното е да го опазим от рисковете, които дебнат навън, 

защото то все още не способно да се пази само.

За удобство и безопасност на Вашето дете ще се грижи целия 

персонал на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Калугерово. 

Когато детето е в позната обстановка и по-близо до Вас и близките си, 

то ще бъде по-спокойно и уверено.



Училището разполага с:

• 10 просторни учебни 

кабинета

• 2 компютърни зали с 

мултимедия и 

интерактивен дисплей

• физкултурен салон с 

фитнес уреди и тенис 

маси

• игрища за футбол и 

волейбол

• външни фитнес уреди

• игротека

• столова за хранене

• 2 училищнни автобуса

С училищните автобуси се превозват 

безплатно всички ученици от 

общината, обучаващи се в 

ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово



Училището е с видеонаблюдение във всяка класна стая, в 

коридорите и  в двора.



КЛАСНАТА СТАЯ НА 

БЪДЕЩИТЕ 

ПЪРВОКЛАСНИЦИ



Учебните занятия са организирани целодневно.



ИГРОТЕКА



ОБИЧАМЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ И ДА УЧАСТВАМЕ В 

СЪСТЕЗАНИЯ!





ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

Скъпи родители и бъдещи първокласници, 

всички ние - ръководството и екипа от учители в нашето 

училище споделяме с Вас това предстоящо вълнуващо 

събитие и очакваме с радост сред нас детето Ви – новия 

възпитаник на ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово.



ЗА КОНТАКТИ

ОбУ "Христо Ботев"

с. Калугерово, обл. Пазарджик, общ. 

Лесичово

ул. "19-та", № 11

тел: 087 947 5007 – Директор

088 455 0640 - Секретар

e-mail: ou_kalugerovo@abv.bg

Може да разгледате и сайта на училището:

http://ou-kalugerovo.com/

http://ou-kalugerovo.com/

