УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА
1.Съвременна материална
база:
- ново оборудване на
класните стаи с дисплеи;
- компютърен кабинет.
2. Обучение от учители
специалисти
3. Възможност за изява на
индивидуалните таланти на
децата

4. Специализирана помощ от
логопед, психолог, ресурсен
учител.
5. Интегрирано обучение в
ресурсен кабинет за деца със
специални образователни
потребности.
За повече информация:
Сайт: http://1ouvlevski.com/

И виртуална разходка на
https://tourmkr.com/F1lZykIUZ
9/31857566p&7.73h&72.27t
6.Възможност за разширена
подготовка по „Английски
език”, „Информационни
технологии”, БЕЛ,
математика.
7. Възможност за избор на
свободно избираем предмет
„ГО” и Унгарски език.
8. Участия в национални и
регионални конкурси и изяви.
9.Участие в класни
дейности по проекти и
Национална международна
програма „Еразъм+“
мажоретен състав, театър,
вокална група.

При нас ще можете:
1. Да цените и изисквате
модерни условия за
обучение.
2. Да рисувате.
3. Да пеете и танцувате.
4. Да работите с компютър.
5. Правилно да говорите и
пишете.
6. Да общувате и да
получавате
специализирана помощ
за вашите проблеми.
7. Да бъдете добри и цените
добрия пример.
8. Да участвате с позиция и
отговорност в
училищния живот.
9. Да спортувате и
печелите награди
10. Да изказвате свободно
мнение, да бъдете себе
си.

Уважаеми родители,
На Вашето дете му предстои да
бъде първокласник.

Заповядайте на общоучилищната среща на
бъдещите първокласници
и ПДГ за учебната
2022/2023г., която ще се
състои на
02.06.2022 г. от 18.00ч.
в сградата на начален
курс,
където ще се запознаете с
обучението в нашето училище и
бъдещите класни ръководители.
Носете със себе си
удостоверение за завършен курс
на ПДГ и копие от акт за
раждане.
Следващата родителска среща ще се
състои на 09.09.2022 г.. от 18.00 ч.

Адрес:
гр. Костинброд
обл. Софийска
общ. Костинброд
ул. „Стара планина”№1
тел.: 0721/66111 и 66112
Е-mail:
кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg
сайт: www.1ouvlevski.com

„Васил Левски”
гр. Костинброд
Прием на Заявления за записване за
1 клас и ПДГ от 15.03.2022 год. в
сградата на Прогимназиален етап
или онлайн на имейла на училището.
kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg
Заявленията са качени на сайта на
училището. http://1ouvlevski.com/

