
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Януари 2017, Брой  1 

Вестникът на Трето основно училище „Гоце Делчев” 

 

Мисъл на броя: 

Образованието е най- важната работа на човешкия род. 

Джордж Лукас 
режисьор на поредицата „Междузвездни войни” 

 
Здравейте, бъдещи първокласници 

и вие родители! 
В ръцете си държите специалното издание на вестник 

„Горди и дръзки”- вестникът на ІІІ ОУ „Гоце Делчев”. Този 

брой е специално направен за вас, за да се запознаете с 

любимото ни училище и графика за Прием в първи клас. 

Пожелаваме ви здрава и ползотворна 2017 година, 

много усмивки и приятни минути с училищния вестник „Горди и Дръзки”. Много успехи 

през пролетта, много слънце и игри през лятото. А на есен, когато децата стават 

ученици, ще се радваме да сме отново заедно!  

 
 Уважаеми родители,  

  Скъпи първокласници, 

Всички ние - учители и ученици, обичаме нашето училище. Разбира се, знаем, че то не е 

съвършено. Ние също. Но се стремим да даваме всичко от себе си за да има в училище сигурност, 

свобода, модерно обучение и не на последно място – добро настроение и приятелство.  

Ние подаваме ръка – да се забавляваме заедно, да бъдем приятели! 
Ако искате да споделите нашите мечти, усилия и успехи – станете част от нас. 

ІІІ ОУ „Гоце Делчев” е училище с минало и традиции, съвременно училище с бъдеще в 

образованието! Училище за всеки ден, училище за цял живот! 

Мили родители, предстои ви да направите един важен избор – избор за образованието на 

вашето дете, избор за цял живот. Защото през живота си човек губи много неща, от най-дребните, 

като стотинки, ключове… До най-големите – кола, къща… 

До най-важните – приятели, близки… 

Единственото, което човек не може да загуби, което 

не може да му бъде отнето, това е ОБРАЗОВАНИЕТО! 

Образованието е най-големия подарък, който родителите 

могат да направят на своето дете. 

За нас е чест ако вашият избор сме ние, нашето 

училище, нашите учители, нашите ученици. Освен добрата 

материална база в училището ни работи екип от опитни 

учители, преподаващ с много любов. 

Станете част от нас! С Вас ще станем още по-добри!  

Още в броя: 
 

1.  Учителите 

2. Училището 

         в текст и снимки 

3.  ПОНИ  

4. Календар на  

първокласника  

5. Въпроси и отговори 

Гатанка , ами сега??? 
 

Като зайче бързо тича, 

хубави игри обича! 

Вече в книжките 

наднича, 

п_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ к  

се нарича? 



 

"И най-дългото пътуване започва с първата крачка" - Лао Дзъ 

 
За да направят децата ви първата крачка по дългия път на образованието и да 

пътуват в света на знанието за следващите четири години ръка им подават учителите: 

г-жа Петрова, г-жа Узунова и г-жа Добрева. 

Елате да се запознаете с тях и тяхната работа в СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. 

 може да посетите техен час, за да видите как 

преподават, да поговорите с тях по време на междучасията, да разгледате училището… 

Доведете и своето дете, то също трябва да участва в избора на училище! 

Учителите, които ще подпомагат пътуването на желаещите за целодневна организация ще бъдат 

определени след окончателното записване и подаване на заявления! 

 

 

ІІІ ОУ „Гоце Делчев” е наследник на първото светско училище в града (1883 г.) и на първата 

Петричка прогимназия „Гоце Делчев” (1913 г.). Днес сме модерно основно училище, в което се обучават 

624 ученици в 26 паралелки от подготвителен до осми клас. За образованието и успехите на учениците се 

грижат 51 високо квалифицирани педагози и 11 служители. В училището работят две подготвителни 

групи, 12 паралелки- I-IV клас, 12 паралелки V-VIII клас и 7 групи на целодневна организация 

(занималня). Училището провежда активна политика за постоянно обновяване и обогатяване на учебната 

дейност, материалната база, за създаване на по-сигурна среда и разнообразни извънкласни дейности. 

Децата от подготвителните групи и учениците от първи клас се обучават в самостоятелен корпус с 

отделен вход. Към корпуса на първокласниците е изградено игрище за отдих и спорт. В коридорите има 

кътове за почивка, стените са осеяни с красиви мозайки и са своеобразна картинна галерия за творбите на 

малките ученици. Голяма атракция е 400-литров 

аквариум с декоративни риби. Стаите са обзаведени 

с едноместни маси за учениците и шкафове за 

раниците и учебните помагала. Оборудвани са с 

компютри за интерактивно преподаване. 

Всяка училищна стая има уникален дизайн 

постигнат с общите усилия на училището и 

родителите. Училището разполага със столова за 

хранене, два модерни компютърни кабинета, 

библиотека с богат набор от детска литература, 

физкултурен салон, фитнес зала, баскетболно 

игрище, футболен терен с изкуствена трева. Има 

озвучителна уредба с мелодичен звънец за училищни 

радио предавания и съобщения, видеонаблюдение на 

входовете и коридорите, WiFi - безжичен интернет в 

цялото училище. 

Ежегодно в училището се провеждат 

различни фестивали, конкурси и спортни турнири. 

Най-значимите са „Гоце Делчев търси таланти”, 

„Честит рожден ден, Училище”, „GD велофест”, 

междуучилищен пленер „Усмивки под дъгата”, 

турнири по футбол, баскетбол и народна топка, 

Коледен и Великденски базари и други. 

ІІІ ОУ „Гоце Делчев” работи по проекти. 

Училището е едно от трите училища в 

Благоевградска област с изграден ресурсен кабинет. 

В него нуждаещите се получават допълнителна 

помощ под ръководството на ресурсен учител, 

психолог и логопед. 
  



 

Училището ни е в полезрението на родни институции и международни организации и ежегодно при 

нас се провеждат различни мероприятия и изследвания на постиженията на учениците и учителите. Само 

преди дни се проведе интерактивната компютърна игра "Промени света". Училището ни бе едно от петте 

училища от област Благоевград, избрано от Дипломатическият институт към МВнР за провеждане на 

интерактивен час под надслов "Как България променя света като член на Европейския съюз“. През месец 

февруари е включено в пилотната фаза на Международното изследване за преподаване и учене TALIS 

2018. Участвахме в Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS на 

учениците от 4 клас. А резултатите ни – сред най-добрите. 

ІІІ ОУ “Гоце Делчев” е включено в проект за основна реконструкция и модернизация до 2018 г. по 

програмата „Региони в растеж“. 

Всяка година училището подобрява материалната си база, за да отговаря на съвременните 

европейски изисквания за добро образование, но най-важни са нашите ученици. Те растат в конкурентна 

среда и се стараят да бъдат най-добрите. За това и резултатите, който показват на външните оценявания 

след 4 и 7 клас, на олимпиади, състезания и конкурси винаги са сред най-високите в общината и областта. 

Ключът към успехите ни се крие в простора и пъстротата на модерното обучение в най-южното основно 

училище на България.  

ІІІ ОУ “Гоце Делчев” е училище с традиции и бъдеще. 

Всички усилия са подчинени на главната цел - Всичко с много 

любов! 
 

    Хей, Приятел,  

Трета страница това е – тук добър е, който знае! 

Трета страница е... Значи, трябва да отгатнеш три задачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Първо – помисли: Измисли имена на трите зайчета? 

Помоли някой от семейството да напише имената 

в балончетата. Ако знаеш буквите- напиши ги ти! 

Второ – отгатни: Погледни зайчетата 

внимателно и открий по какво се 

различават дългоухите 

близнаци-първолаци. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трето: В кое училище зайчетата първокласници могат да се 

учат и забавляват като на картинките? 

 

 

 

  

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

Начало на учебния ден: 

8:30 ч. 

Край: 12:35 ч. 

* * * 
при Целодневна организация: 
Организиран отдих и обяд  

12:35 - 13:30, 

От 13:30 – учебни часове по 

Самоподготовка, Занимания по 

интереси и Спорт 

Край: 17:05 ч. 

 

 

 

Напиши ни писмо с отговорите на нашите задачи. Не забравяй да 

напишеш и своето име. Изпрати писмото на един от двата адреса: 

2850 Петрич, ул. „България” №30 или на gd03@abv.bg 

А ние сме приготвили награди за всеки, който ни напише писмо! 



 

„Който не напредва всеки ден всеки ден изостава.” – Конфуций 

 

Започва приемът за първи клас! Време е за избор! 

Побързай! Не изоставай! 

 

ВАЖНО: 
САМО от 06 до 17 февруари родителите 

ще могат да направят предложение за 

избор на класен ръководител. 

* * * 

Разпределянето по паралелки е според 

входящия номер и се извършва на принципа на 

равнопоставеност - еднакви по численост 

класове (до 22 ученици), с равномерно 

разпределение на момчета и момичета. 

 
 Уважаеми родители, 

По време на лятната ваканция предлагаме за всички деца записани за първи клас в 

училището полудневни занимания. Нека станем приятели преди първия училищен звънец! 

 

 

 Кои са най-добрите ученици? – ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ! 

 Кое е най-доброто училище? – Ако отговорим откровено, ще бъде невъзпитано, ако 

премълчим, ще бъде некоректно, а истината е, че най-хубаво е училището, което ти ще избереш. 

 Къде се намира големият аквариум? – На най-важното място в училище – в самостоятелния 

корпус на първокласниците! 

 Къде се намират приказните мозайки и портрета на патрона? – На стените на 

училището, при самостоятелния вход и игрището за спорт и отдих на първокласниците! 

 Какви са необходимите документи за записване? – Заявление за записване (по образец 

на училището); – Акта за раждане на детето за справка; – 

Лична карта на родителя за справка; – Удостоверение за 

завършена подготвителна група/подготвителен клас/подава 

се след 31.05.2017 г./ 

 Защо ІІІ ОУ „Гоце Делчев”? – Вярваме, че ще намериш 

отговорите в тези страници! 

 Но ако и след като сте прочели вестника са ви останали 

въпроси потърсете отговори: 

– На телефоните в училище: 0745 61304, 0879 887 567; 

– Напишете ни писмо на e-mail: gd03@abv.bg 

или на място в училище всеки работен ден от 8:00 до 17:30. 

И незабравяйте да станете част от нас и във ФЕЙСБУК:  

  Училище-Гоце Делчев-Петрич 

Там също има много отговори…и снимки. 

 

А ти изпи ли си млякото? 

 
Готов ли си за училище? 

ГРАФИК 
Предварителен прием на заявления: 

06 февруари – 27 май 
всеки работен ден от 8:00 до 17:30 

Необходими документи: 

1. Молба за записване /по образец/ 
 

Записване на приетите ученици 

от 31 май до 24 юни, 

с подаване на Удостоверението за 

завършена ПГ. 


