СОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ГРАД ДОБРИЧ
ул. “Ген. Георги Попов” № 16;  директор – 058 / 690 391, пом.директор - 690 392, канцелария - 690 390
e-mail: dtalev@mail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info

Уважаеми родители, паралелките в първи клас се сформират на база Вашите желания.
И през учебната 2015/2016г. ще спазим тази традиция.
В СОУ “Димитър Талев” са създадени възможности за:
 Целодневна организация на обучение - от 8.00 до 17.30ч. - учител / възпитател
Освен задължителните предмети, които се изучават седмично: български език и литература - 7ч.,
математика - 4ч., роден край - 1ч., музика - 2ч., изобразително изкуство-2ч., домашен бит и техника - 1ч. и
физическо възпитание и спорт - 2ч.
 Детето Ви има възможност да изучава допълнително като задължителноизбираема
подготовка:
български език или математика, информационни технологии, чужд език (по системата на
„Кеймбридж“ училища в България с възможност за международно признати сертификати).
Училището предлага закуска, обяд, система за достъп, охрана, видеонаблюдение,
занимателно лятно училище.
От 1998г., единствено в гр. Добрич, училището ни работи по Програма “Стъпка по стъпка”, която
дава шанс за работа по интереси и формиране на способности за общуване и сътрудничество в
необичайна класна стая и среда.
Изисквания и срокове:
 Подаване на заявления – от 30.10.14г. до запълване на паралелките
 Диагностика на готовността за училище на децата:
 за децата от ЦДГ 18 и ЦДГ 26 (и от други ЦДГ)
 01.06.2015г. / понеделник /;
 за децата от ЦДГ 17 и ЦДГ 20
 02.06.2015г. /вторник/;
 за децата от ЦДГ 29 и ЦДГ 32
 03.06.2015г. / сряда /;
 за неуспелите да се явят на посочените по-горе дати
 04.06.2015г. /четвъртък/ и 02.09.2015г. /сряда/
Диагностиката включва система от интересни за децата тестове, които се провеждат в училището на
малки групи от по 5-6 бъдещи първокласници за около 20 минути на група – от 9.00 до 13.00 часа в
посочените дни.
 Обявяване на списъците на паралелките –
на 09.06.2015г. до 13.00 ч.
на входа или централното фоайе.
Провеждане на родителска среща –
на 09.06.2015г. (вторник) от 17.30ч.
в класните стаи на първия етаж.

