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Започва приемът за първи клас!
Уважаеми родители,
Скъпи първокласници,

А ти избра ли училище?

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. Да бъдем приятели.
Ако искате да споделите нашите мечти,
усилия и успехи – станете част от нас.
Да помечтаем заедно с пъстрозелени мечти!

През 2018/19 година в първи клас ще имат удоволствието да работят
КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:

г-жа Сн. Иванова, г-жа М. Дончева и г-жа Ив. Коцалова
ГРАФИК
Предварителен прием на заявления:

05 - 23 февруари
/всеки работен ден от 8:00 до 17:00/

Допълнителен прием

1.Приемане на заявления - от
26 февруари до 31 май.
2. Класиране – на 1 юни.

Необходими документи:
1. Молба за записване /по образец/
2. Копие от удостоверението за раждане
3. Удостоверение за завършена
подготвителна група /след 31 май/

Записване на приетите ученици -

ВАЖНО: САМО в периода на
Предварителния прием
родителите ще могат да
направят предложение за избор
на класен ръководител.

Разпределянето по паралелки е
според входящия номер и се
извършва от директора на принципа
на равнопоставеност - еднакви по
численост класове, с равномерно
разпределение на момчета и
момичета.

след 1 юни 2018 г.
***

Януари 2018,

извънреден брой
В броя:

Мисъл на броя:

Образованието е най- важната работа
на човешкия род.
Джордж Лукас
режисьор на поредицата „Междузвездни войни”

1. Кратка история
2. Въпроси и отговори
3. ПОНИ
4. Училището от А до Я
– в текст и снимки
5. Календар на
първокласника

Здравейте, бъдещи първокласници!
В ръцете си държите специалното издание
на вестник „Горди и дръзки”- издаван от Трето
основно училище „Гоце Делчев”. Този брой е
специално направен за вас, за да се запознаете вие и вашите родители с
нашето любимо училище и графика за предстоящия Прием в първи клас.
Пожелаваме ви здрава и ползотворна 2018 година, много усмивки и приятни
минути с училищния вестник „Горди и Дръзки”. А на есен… Може да сме
отново заедно!
През тази учебна година ІІІ ОУ „Гоце Делчев” празнува своята 130-годишнина.
Историята започва да се пише в далечната 1888 г. в двора на черквата “Св.
Николай”, когато се открива първото класно училище в Петрич. През годините
училището се мести в различни сгради. Името си
Гатанка , ами сега???
получава преди 100 години, през 1913 г., 10
години след смъртта на Апостола на МакедоноОдринското освободително движение Гоце
Като зайче бързо тича,
хубави игри обича! Делчев. На 02.12.2018 г. ще се навършат 84
години от построяването и освещаване сградата
Вече в книжките
на нашето училище След 1949 г. училището става
наднича, Трето основно. ІІІ ОУ „Гоце Делчев” – училище с
п_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ к
минало и традиции, училище с бъдеще в
се нарича? образованието!
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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 найхубаво е училището, което ти ще избереш.
Къде се намира големият аквариум? – На най-важното място в
училище – в самостоятелния корпус на първокласниците!
Какво още? – Самостоятелен вход за първокласниците, собствено
игрище за отдих и спорт, стая за занимания по интереси, столова,
радиоозвучаване, терен с изкуствена трева, целодневна организация...
Още въпроси и отговори – На нашата страница www.gd03.org;
Наберете телефоните в училище: 0879 887 564, 0893 605 264;
Напишете ни писмо на e-mail: gd03@abv.bg
и незабравяйте да станете част от нас във ФЕЙСБУК:
Училище-Гоце Делчев-Петрич
Колко и какво ще учат
първокласниците през годината:

Начало на учебния ден:
8:30 ч.
Край: 12:35 ч.
***
при Целодневна организация:
Организиран обяд – 12:35 – 13:10,
От 13:30 – учебни часове по
Самоподготовка,
интереси и Спорт

Занимания

по

Край: 17:05 ч.

III

/31 учебни седмици/
***
БЕЛ - 7 часа седмично
Математика - 4 ч. седмично
Роден край - 1 час седмично
Музика - 2 часа седмично
Изобразително изкуство - 2 ч/с
Домашен бит и техника - ч/с
Физкултура и спорт - 2 ч. седмично
ЗИП - 3 часа седмично
/по избрани от родителите предмети/

ІІІ ОУ „Гоце Делчев” е модерно основно училище, в което се обучават 580
ученика в 24 паралелки от подготвителен до седми клас. За тях се грижат 47
високо квалифицирани педагози и 12 служители – административен и
обслужващ персонал. В училището работят две подготвителни групи на
полудневна организация, 12 паралелки- I-IV клас, 10 паралелки V-VII клас и 10
групи на целодневна организация.
Децата от подготвителните групи и учениците от първи клас се обучават в
самостоятелни корпуси с отделни входове. Към корпуса на първокласниците е
изградено игрище за отдих и спорт. Коридорите са осеяни с красиви мозайки и
са своеобразна картинна галерия за творбите на малките ученици. Голямата
атракция е 400-литров аквариум с декоративни рибки. Стаите са обзаведени с
едноместни маси за учениците и шкафове за раниците и учебните помагала. За
учениците на целодневна организация часовете за занимания по интереси се
провеждат в специално обзаведена и оборудвана стая.
От втори до седми клас паралелките се обучават в една и съща класна стая.
Всяка учебна стая има уникален дизайн постигнат с общите усилия на
училището и родителите. Училището разполага столова, два напълно обновени
компютърни кабинета с интернет, библиотека с богат набор от детска
литература, физкултурен салон, фитнес зала, баскетболно игрище, футболен
терен с изкуствена трева. Има изградена озвучителна уредба за училищни
радио предавания и съобщения.
Ежегодно в училището се провеждат различни спортни турнири, конкурси и
фестивали. Най-значимите са „Гоце Делчев търси таланти”, „GD велофест”,
пленер „Усмивки под дъгата”, турнири по футбол и баскетбол за преходните
училищни купи „Пролет”, „Аура”, „Вихър” и „Гоце Делчев”, коледен и
великденски базари и други.
По проект Твоят час в училището функционират 17 клуба, секции и
ателиета, ангажиращи учениците в области от екологията, математиката,
изкуството, спорта и фолклора. С финансиране по проекта клуб „Млад
журналист” издава вестника „Горди и дръзки”.
Всяка година училището подобрява материалната си база, за да отговаря на
съвременните европейски изисквания за добро образование. ІІІ ОУ “Гоце
Делчев” е училище с традиции и бъдеще. И всички усилия са подчинени на
главната
цел
Всичко
с
много
любов!
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   Трета страница това е –
тук добър е, който знае!
Трета страница е... Значи,
трябва да отгатнеш три задачи!

Първо – помисли: Как се казват трите зайчета?
Помоли баба, дядо, мама или тате да напишат
имената в балончетата. Ако знаеш буквитенапиши ги ти!

Второ – отгатни: Погледни зайчетата
внимателно и открий по какво се
различават дългоухите близнаципърволаци.
Трето – В кое училище зайчетата първокласници могат да се учат и забавляват като
на картинките?

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!

