
 

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕСПА” 

 
  София, кв. Бояна, в.з. Киноцентър ІІІ, ул. „Градина” 53 

 Уважаеми родители, 
Бихме искали да Ви запознаем с предстоящите събития в детска градина ЕСПА за периода м.октомври - м.януари 

Период Събитие Забележка 

ОКТОМВРИ 

03.10-07.10 ВХОДНО НИВО ГРУПИ ЧЕТЕНЕ – 3 И 4 ГР. 

Децата от 3 гр. се разпределят по групи,  за да стартира обучението им по 

„Групи четене”.Всички деца започват от 0-во ниво. 
Децата от 4 гр. се диагностицират и по нивото на знанията и уменията, 

които покажат се разпределят по групи, за да продължи обучението им по 

нива в „Групи четене”. 

03.10 – 07.10 Стартират спортните тренировки извън ЕСПА. 
ДГ „ЕСПА” осигурява професионална спортна тренировка в рамките на 

деня по плуване / за 2, 3 и 4 гр./ и тенис /за 4 гр./ . 
 

18.10 
              17.15ч. 

Родителска среща за всички групи 
                                                                        Място: Музикален салон 

Дневен ред: „ЕСПА“ –  академични стандарти; седмично разписание; 

представяне на преподавателските екипи; изисквания на преподавателите 

по основните учебни дисциплини; въпроси за реда и дисциплината; битови 

въпроси 

21.10-11.11 

КОНКУРС  “КОЛЕДНА КАРТИЧКА НА ЕСПА” 
 
Всяка година средствата от продажбата на коледните картички 

децата от „ЕСПА“ даряват на децата от Дом „Надежда” в с. 

Гурково 

В очакване на най-светлия християнски и семеен празник - Коледа, децата 

от „ЕСПА“ претворяват в рисунки своите мечти и пожелания за щастие и 

благоденствие. Специално жури ежегодно оценява най-добрите рисунки, 

които публикуваме като коледни картички.  

24.10 – 28.10 
 

 

Културна седмица „Народни будители“ 
 

Културната седмица е инициатива по АОК, която има за цел да разтовари 

децата от интензивните учебни занимания и да обогати тяхната обща 

култура.  

26.10 
РОЖДЕН ДЕН НА ЕСПА 

На 26 октомври, Денят на Св. Димитър, училище ЕСПА празнува своя 24-

ти рожден ден! 

 
28.10 /петък/ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА “ДЕТЕ НА 

МЕСЕЦА ” ЗА  М. ОКТОМВРИ 

Класацията “Дете на месеца” е част от системата за поощрение на детска 

градина „ЕСПА”  и има за цел да  стимулира трудолюбието на децата, 

тяхното участие в учебната работа, както и културата им на поведение в 

детската градина. 
НОЕМВРИ 
 

 
08.11 - 09.11 
 

ПРАЗНИК НА ДЕТСКАТА КНИГА 
 
Пътуваща книжарница – щанд на изд. „Фют” 
 
                                                      Издателство „Фют” гостува на „ЕСПА“ 

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември – съвместно с 

издателсто „Фют”, „ЕСПА“ организира един празник на детската книга с 

много награди и изненади. 
 



11.11-24.12 
 

АКЦИЯ    “МИЛОСЪРДИЕ” 

Децата и родителите на детска градина и  училище „ЕСПА“ са 

единствените в България, които от години са поели грижата за едни деца 

без майка, татко, дом и семейство. Ние сме тези, които не само топлим 

сърцата им, но се грижим през цялата година да са сити, облечени и на 

топло. 
Благодарим Ви, скъпи родители! 

15.11 НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА 

КОЛЕДНА КАРТИЧКА НА „ЕСПА“ 
Отличените с първа награда рисунки отпечатваме като картички и 

публикуваме в каталога с коледни картички на “ЕСПА”. 
от 15.11 
                

 

ОЧАКВАЙТЕ НА САЙТА НА ЕСПА НОВИЯ КАТАЛОГ С 

КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ НА ДЕЦАТА ОТ „ЕСПА“! 

Благодарим на всички родители за хилядите закупени коледни картички! 
С този щедър жест Вие дарявате радост и усмивка на нашите 

приятели от дом „Надежда”, с.Гурково. 

28.11-02.12 
          

ИЗПИТ ГРУПИ ЧЕТЕНЕ  - 4 група 
Скъпи родители, заповядайте да се уверите сами колко много са научили 

Вашите деца! 

ДЕКЕМВРИ 

02.12 
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА “ДЕТЕ НА 

МЕСЕЦА ” ЗА М. НОЕМВРИ 

Класацията “Дете на месеца” е част от системата за поощрение на Детска 

градина „ЕСПА“  и има за цел да  стимулира трудолюбието на децата, 

тяхното участие в учебната работа, както и културата им на поведение в 

детската градина. 

02.12  
11:00 ч. 

КОЛЕДЕН ПРАЗНИК В „ЕСПА“ 
Децата от дом “Надежда”с. Гурково на гости на децата от 

ЕСПА 

По традиция децата от с. Гурково ни гостуват на един незабравим коледен 

празник! Малките ни приятели получават жадуваните подаръци, които сме 

им приготвили. 
Скъпи родители, каним Ви да преживеем заедно този приказен миг от 

живота на училище „ЕСПА“! 

15.12  
 

 
КОЛЕДА В ДГ „ЕСПА” 

 Скъпи родители, заповядайте на коледните празници на децата по 

групи. Очаква Ви незабравима среща с Дядо Коледа! 

 

19.12-23.12 
Културна седмица „Рождество Христово” Преговор на учебния материал чрез нестандартни методи, игри и 

викторини. 

                        

23.12  
 

 
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА “ДЕТЕ НА 

МЕСЕЦА ” ЗА  М. ДЕКЕМВРИ 
 

Класацията “Дете на месеца” е част от системата за поощрение на Детска 

градина „ ЕСПА“  и има за цел да  стимулира трудолюбието на децата, 

тяхното участие в учебната работа, както и културата им на поведение в 

детската градина. 

27.12 - 06.01 вкл. 
КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНУАРИ 

23.01-27.01 
СКИ-УЧИЛИЩЕ     
 
Витоша, ски-училище “Алеко-Мотен” 

Ски-училището е част от разтоварващата програма, която Детска градина 

„ЕСПА“ организира за своите възпитаници. Тя включва една разтоварваща 

седмица на всеки 6 учебни, под формата на Зелено, Бяло училище, 

пролетен лагер или културна седмица.  
Ски-училището има за цел децата да се разтоварят от активна учебна 

дейност. Сред красивата зимна природа и чистия планински въздух те ще 

усъвършенстват своите умения на ски.  

 
За повечето събития ще получите допълнителна информация в покана или писмо.  
Като Ви благодарим  за доверието към „ЕСПА“, оставаме в очакване на нашите срещи! 
 

 

 

 

 
м.октомври                        С поздрав: Петя Нанова       

                                                                                               /Директор на ЧДГ „ЕСПА“/ 


