
 Екип от висококвалифицирани педагози—начални 
учители и специалисти по информационни техно-
логии, музика, изобразително изкуство, хореогра-
фия;  

 Целодневна организация на учебния процес в 
слънчеви и уютни, напълно обновени и климати-
зирани класни стаи, игротеки за всеки клас поот-
делно, оборудвани специализирани кабинети, за-
ли, ателиета;  

  Бъдещите първокласници ще се 
обучават от учителите:  
 
1а Марияна Маркова и Соня Додева,  

1б Нели Кьосева и Татяна Иванова,  

1в Милка Чиколова и Калоян Харизанов 

1г Милена Тодорова и Илияна Василева.  

Към тях се присъединяват и учителите специа-

листи:  

Инф. технологии  — Ясенна Пецова и Деяна 

Хаджиева  

Хореография класически танци — Боряна Кьо-

сева,  

Хореография народни танци — Димитър 

Джамбазов,   

Музика—Дариела Георгиева,  

Английски език — Татяна Липкова,  

Изобразително изкуство — Димитър Златев.  
  

 

 
СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” 

Силистра 
За европейска култура  

Потърсете ни на телефон 

086 822 344 
или на  www.suvapcarov.com 



 

Рисуването е една от най-любимите и за-

бавни дейности за децата от начална учи-

лищна степен. Обучението по изобразител-

но изкуство се води в групи от специалист 

- художник в специално оборудвани атели-

ета. Творбите си децата излагат в училищ-

ни изложби, а придобитите умения и зна-

ния им дават възможност за участие в 

множество национални и международни 

конкурси. Светът на изобразителното из-

куство отваря на малкия ученик нови хори-

зонти и дава полет на фантазията . 

Кажи ми—ще забравя, 

покажи ми—ще запомня, 

провокирай ме—знам го! 

Конфуций 

Вече 79 години СУ  “Никола Вапцаров” - Силистра е на образователния пазар в града ни. През всички тези 

години ние се стремим да дадем най-доброто от себе си на най-малките ни ученици—първокласниците.  Да 

съхраним най-доброто от традицията и да открием нови хоризонти за естественото любопитство и твор-

ческите заложби на децата. През учебната 2020-2021 година ние ви предлагаме следните възможности:  

Общозадължителната подготовка на първокласниците се води от класния ръководител, на една смяна, в самостоятелна класна стая, в отделен учебен корпус. Учебни-

ят процес е организиран целодневно, като за първокласниците са осигурени  специални стаи за отдих и столова за обедното хранене. В разширената подготовка на 

първокласниците е  включен и допълнителен час по български език. От втори клас се въвежда обучение по чужд език—английски. СУ “Никола Вапцаров” осигурява 

безплатен транспорт за пътуващите от с. Айдемир и с. Сребърна деца. Училището разполага със собствен, чисто нов автобус, обслужващ потребностите на пътуващи-

те ученици. Училището финализира Проекта “Обичам моето училище”, в резултат на което можем да се похвалим с напълно ремонтирани, новообзаведени стаи за 

всички ученици, оборудвани и с климатици и телевизори. Стаите са цветни позитивни, различни, предразполагащи към творчество и позитивна атмосфера. Към тях 

добавяме и четири оборудвани игротеки, в които малките ученици отдъхват и провеждат заниманията по интереси. 

Първокласниците изучават информационни технологии 2 часа сед-

мично в групи, по учебни програми, утвърдени от МОН. Работи се със 

специално разработен софтуер, който осигурява усвояване на базисни 

компютърни умения и надграждане на общообразователния минимум 

по основните предмети—четени, писане, математика, роден край. 

Работната среда е съобразена с хигиенните изисквания—

самостоятелен компютърен кабинет, оборудван с модерни компютри 

и система за онагледяване на учебния процес. Обучението се води от 

начален учител—специалист по информационни технологии. Проекто

-базираното обучение по информационни технологии дава възмож-

ност за развитие на творческите заложби на децата и развитие на уме-

нията им за работа в екип. 

 

На децата се дава възможност да изучават 

музика в певчески групи, водени от специа-

листи музиканти.  В часовете се акцентира 

върху подходящи за възрастта песни и съз-

даване на начална музикална култура. Обу-

чението се води в специални, добре оборуд-

вани  музикални кабинети. Придобитите 

умения и знания се демонстрират в редовни 

продукции на класовете по музика и на 

концертите, организирани в училище. 

 

На децата се дава възможност да изучават 

класически балет или български народни 

танци в групи, водени от специалист—

хореограф и корепетитор. Обучението се 

води в климатизирани и специално оборудва-

ни зали. 

Придобитите сценични умения децата имат 

възможност да доразвиват в Балет 

“Мечтание” и ФА “Макамлийчета”. Многоб-

ройни са изявите  на двата състава на силист-

ренска сцена, а за качеството на обучение 

говорят и десетките призови места от различ-

ни конкурси. 


