




Уважаеми родители, нашето 
училище разполага с:

 9 корпуса

 64 класни стаи 

 8 специализирани
кабинета за обща и 
допълнителна
подкрепа

Медицински кабинет



2 физкултурни
салона

полигон по 
безопасност на 
движението по 
пътищата

кабинет по 
религия

библиотека

плувен басейн



В крак с технологиите

2 компютърни 
зали

Мултимедия 
във всички 
класни стаи

модерен 
мултимедиен 

кабинет

STEM

център



С – сътрудничество
T – толерантност
E – емоции
M – мъдрост



 Изложена 
зала 
свързана с 
историята на 
училището

Тържествена зала с 
професионално оборудвана сцена

Традиции и култура



Уважаеми родители, в нашето 
училище Вашето дете ще намери

Удобство



Много приятели, 
нови умения и 
знания



Опитни преподаватели



Спокойна среда, работа в екип, 
групови и индивидуални

постижения



Занимания по интереси

Английски език, 
шахмат,  футбол и 
да дао – карате 
стил и др.



Ученически униформи



През учебната 2022/2023 година 
78. СУ „Христо Смирненски“

Ви предлага:

 Прием в предучилищна група – 3 паралелки

 Прием в първи клас - 4 паралелки



Кандидатстване

Информационната система за обслужване
на детски заведения и подготвителни
групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ)



Свободните места за прием на децата,
родени през 2016 и 2017 година, за
подготвителните групи в общинските
училища са обявени на 28.03.2022 година, а
за прием на учениците родени през 2015
година в първи клас на 26.04.2022 г.
След обявяване на свободните места е
необходимо родителите да направят
кандидатури за участие в първото класиране
за новата учебна 2022/2023 година, което ще
се извърши на 12.05.2022 година за
подготвителните групи, а на 06.06.2022 г. –
първо класиране за първи клас.



График за дейностите по
приема в ПГУ и първи клас може
да намерите на сайта на 78. СУ
„Христо Смирненски“

Заявлението се подава по
електронен път или на място в
училище



Прием в предучилищна група

 III а подготвителна група за 5 годишни

 IV а подготвителна група за  6 годишни

 IV б подготвителна група за  6 годишни



 Дневен режим от 7:30 ч. до 19:30 ч.

 Столово хранене, което включва 
закуска, обяд, две междинни 
хранения

 Целодневно обучение със следобеден 
сън, с възможност да се взимат децата 
след като обядват

Предучилищно обучение



Прием в първи клас 

За прием в първи клас са утвърдени

4 паралелки, както следва:

2 паралелки с избираеми учебни часове

-Математика – 2 часа седмично

-Физическо възпитание и спорт – 1 час 

седмично



Прием в първи клас 
1 паралелка с избираеми учебни часове 

-Хореография – 2 часа седмично

-Български език – 1 час седмично

1 паралелка с избираеми учебни часове  

-Български език – 2 часа седмично

-Изобразително изкуство – 1 час седмично



Целодневно обучение за всеки клас, след
заявено писмено желание от родител и се
води от двама педагогически специалисти:

 класен ръководител

 учител ЦДО

 осигурено столово хранене



Уважаеми родители и деца, ще
бъдем щастливи, ако станете част
от семейството на 78. СУ „Христо
Смирненски“, район Банкя!



Благодарим за 
вниманието!


