Уважаеми родители,
Първи клас е изпитание не само за детето,
а и за неговите родители. Навлизайки в нов
етап от живота си, малкият ученик трябва да
преодолява много тр удности, да развива и
променя много неща у себе си. В първи клас
се изграждат основни умения и навици, които
ще бъдат полезни при бъдещата реализация
на човека, затова е особено важно да бъдат
изградени правилно.
Учебно-възпитателната работата
на
екипа на ОУ "Ангел Кънчев” е насочена не
само към качествено и трайно овладяване на
знания и умения от учениците, но и към
тяхното цялостно личностно развитие. В
атмосфера на доверие и взаимно уважение
децата
изграждат
социално-емоционални,
когнитивни и мултикултурни компетентности.
Целенасоченият подбор на методи и средства
допринася
за
изграждането
на
самостоятелност, отговорност, инициативност,
умения за работа в екип, творческо мислене и
вяра в собствените възможности.
При нас всяко едно дете среща грижа и
разбиране, сигурност и подкрепа.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„Ангел Кънчев“
Асеновград

Направете правилния избор
Станете наши ученици

Йордан Варадинов
Директор ОУ "Ангел Кънчев"

Задължителноизбираема подготовка
Математика
Български език
Физическо възпитание и спорт

Свободноизбираема подготовка
Английски език
Приложно изкуство
Информационни технологии
Музика

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Задължителна подготовка
 Български език и литература - 7 часа
седмично
 Математика - 4 часа седмично
 Роден край - 1 час седмично
 Музика - 2 часа седмично
 Изобразително изкуство - 2 часа седмично
 Технологии и предприемачество - 1 час
седмично
 Физическо възпитание и спорт - 2 часа
седмично
 Час на класа - 1 час седмично

Организация на
учебния процес
Подготвителна група:

ИЗВЪНКЛАСНИ
ДЕЙНОСТИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„А Н Г Е Л К Ъ Н Ч Е В”
АСЕНОВГРАД

 Клуб „Магията на песните” с Милена
Ковачева и Теменужка Арнаудова

 Подготвителната група е с  Компютърен клуб с Димитър Дерменджиев
и Тодорка Величкова
целодневна
организация
на
работа за децата на 5 и 6 г., в
 Детска фолклорна формация със Стойчо
която се провежда обучение за
Каранлъков
постъпването им в Първи клас на
училището ни.
 Модерни танци с Виолета Стамболийска

1

клас:

 Обучението е едносменно

Бъдете част от интересния свят на
ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград

ЩОМ УСПЯВАМЕ ТУК,

 Начало на първия час – 8.20 ч.
 Времетраене на учебните
 часове в първи клас – 35 минути
 Занималня – 12.30 до 17.00 часа
ЩЕ УСПЕЕМ НАВСЯКЪДЕ!

Училищният стол предлага
вкусни
закуски,
топли
напитки
и
кетърингово
хранене.

4230, гр. Асеновград, пл.”Калоян” 1 тел.: 0331 / 6-34-01
www.ou-angelkynchev.com
e-mail: angel_kanchev@abv.bg

