
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученици! 

За Вас ПРЕДЛАГАМЕ: 

 
✓ Отлична подготовка по 

български език и математика 

✓ Усвояване на английски език 

по лесен и достъпен начин 

✓ Компютърно обучение 

✓ Участие в олимпиади, 

конкурси, изложби, концерти 

✓ Целодневна организация на 

обучението 

✓ Безплатна закуска 

✓ Столово хранене 

✓ Училищен автобус – градска и 

извънградска линия 

✓ Ресурсно подпомагане – 

логопед, психолог, ресурсен 

учител 

✓ Извънкласни дейности и 

занимания по интереси 

✓ Участие в проектни дейности 

✓ Просторен двор 

✓ Певческа група за народно и 

школувано пеене 

✓ Духов оркестър 

✓ Мажоретен състав 

✓ Богата библиотека 

✓ Медицинско обслужване 
 
 

 Представяме Ви учите-

лите на бъдещите пър-

вокласници за учебната 

2022/2023 г. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

    

 

   

  

 

 

Г-жа Златка Златанова – старши   

учител (начален етап) 

Г-жа Снежанка Жикова – старши 

учител (начален етап) 

Г-жа Мануела Гевгалова – учител 

(начален етап) 

Г-н Борислав Шишков – учител 

(начален етап) 
 

 

  

      

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“– 

град Видин 

ОБЯВЯВА 

за учебната 2022/2023 г. 

Бъдете 

Нека да посрещнем 

предизвикателствата заедно! 

наши 

Да направим заедно света 

по - добър и по - красив! 



` 
 

„Училище с традиции, 

училище с бъдеще…“ 

 От 27.06.2022 г. 

– 30.06.2022 г. 

Подаване на заявление за 

участие във второ класи –  

ране на некласираните и  

некандидатствалите уче –  

ници до момента на второ- 

то класиране 
 

06.07.2022 г.  Обявяване на списъците с 

приетите деца от второ 

класиране 

От 07.07.2022 г. 

– 13.07.2022 г.  

Записване на приетите 

деца от второ класиране в 

съответното училище 
 

 

 

През 2020/2021 учебна година СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“,  гр.Видин, е включено в списъка на 

иновативните училища в проекта 

„И НЕКА МУЗИКАТА БЪДЕ С НАС”. 

 

 

  

Необходими документи: 

✓ Заявление по образец 

✓ Удостоверение за завършена 

подготвителна група 

✓ Копие от акт за раждане 
Важни дати! 

От 03.05.2022 г. – 

03.06.2022 г. вкл. 

 

Подаване на заявления за 

постъпване в първи клас 

на учебните заведения 

На 10.06.2022 г.  

вкл. 

Обявяване списъците на 

приетите на първо 

класиране ученици на 

инф. табло и сайта на 

училището 

От 13.06.2022 г. – 

21.06.2022 г.  

Записване на приетите 

деца на първо класиране 

в съответното учебно 

заведение 

 

Може да ни намерите на адрес:  

град Видин 

ул. “Горазд“ No 23 

Телефон: 0898568681, 0898568682 

E-mail: sou6_vd@abv.bg 

Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заедно учим, 

рисуваме, 

пеем, 

танцуваме! 

http://sukm-vidin.com/

