
ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЕСПА 

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

Уважаеми родители, 
Бихме искали да Ви запознаем с предстоящите събития в училище ЕСПА през първия учебен срок 05.10.2016-06.02.2017 година. 

Период Събитие Забележка 
ОКТОМВРИ 

05.10-23.10 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И РИСУНКА НА 

ТЕМА “НАРОДНИ БУДИТЕЛИ” 

В чест на Деня на народните будители – 1 ноември – в ЕСПА организираме 

традиционен конкурс, чрез който в образ и стих децата изразяват преклонението 

си пред делото на будителите.  

08.10 Математическо състезание „Хитър Петър” за 3-7 клас 
С математическото състезание „Хитър Петър” за деца 3-7 клас стартира  

дългият календар на матрематическите състезания, в които математиците на 

ЕСПА мерят сили с връстниците си у нас и по света. 

10.10-28.10 Текущи писмени изпитвания по основните учебни дисциплини 
Проверяваме знанията на децата върху малки отрязъци от учебното съдържание 

по предварително установен график. 

 

 

 
14.10 
 

ОБЩА СРЕЩА С ДЕЦАТА ЗА СИСТЕМАТА ЗА ПООЩРЕНИЕ 

Системата за поощрение на трудолюбието в учебната работа има за цел да 

стимулира активността на децата и тяхното постоянство в постигането на 

отлични учебни резултати. Тя е част от конкурса за стипендиант на ЕСПА. 
Резултатите отчитаме четири пъти в годината през месеците ноември, януари, 

март и май. Желаем успех на всички деца в стремежа им за повече знания и 

отличия! 

 
15-25.10 

Есенен кръг на Четвъртия математически турнир  
„Математика без граници”  2-7 клас 

В международното математическо състезание участват деца от България, Русия, 

Казахстан и др. 

21.10. 

ОБЯВЯВАНЕ НА СЪСТАВА НА 
ДЕТСКИТЕ ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ НА ЕСПА 

Редколегия на в-к ЕСПАР 

Делегация по посрещането на гости 

Делегация „Международни проекти” 

В ЕСПА откриваме таланта на всяко едно дете и се стремим да го развием 

максимално. Детските творчески групи на ЕСПА са уникална възможност, която 

мотивира децата и провокира тяхната творческа активност; учи ги на работа в 

екип и организационен опит; дава им самочувствие и трибуна за изява. 
 Работата в детските творчески групи на ЕСПА е гордост за всяко дете. 

Критериите за включване в работата на детските творчески групи са проявено 

трудолюбие, постигнати отлични резултати в учебната работа, високо ниво на 

владеене на английски език и изискано поведение: 

19-20.10 
Есенен кръг на Четвъртия математически турнир 
„Математика без граници”  2-7 клас 

В международното математическо състезание участват деца от България, Русия, 

Казахстан и др. 

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 отпечатваме като коледни картички. 
26.10.2016 
 

РОЖДЕН ДЕН НА ЕСПА 
24 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ НА РАДОСТТА! 

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

рожден ден!  

 
28.10 

ОБЯВЯВАНЕ НА МЕСЕЦА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК  
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В  
КОНКУРСА „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ” ЗА: 

- Рисунка и литературно творчество 

През месец октомври децата на ЕСПА творят в конкурсите за рисунка и 

литературно творчество, посветени на народните будители. С четка и писалка 

те претворяват своите впечатления и преклонението си пред хората, 

посветили живота си на духовното израстване на народа ни. 



НОЕМВРИ 

29.10-01.11. ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ  

02-04.11 Културна седмица „Народни будители” 
Културната седмица е инициатива по АОК, която има за цел да разтоварим 

децата от интензивния учебен процес и да обогатим тяхната обща култура. 

01.11 XXIV Mатематически турнир”Черноризец Храбър” 
Математическото състезание се организира ежегодно и е посветено на Деня на 

народните будители. 

02.11-30.11 МЕСЕЦ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЕСПА 

Традиция в ЕСПА се превърна месеца на българсикя език, в който децата 

опознават богатството на родния език чрез творчеството на най-ярките имена 

на българската литература. 
Месецът на българският език е посветен на творчеството на Ран Босилек. 

Специален гост на децата от ЕСПА ще бъде поетът Виктор Самуилов. По 

традиция ще ни гостува и пътуващата книжарница на издателство „Фют”. 

Във връзка с Темата на годината, през месеца, децата ще се запознаят с 

Ивановските скални манастири – център на книжовността и крепител на 

българския дух през вековете.  

04.11. 
ПЕТЪЧЕН ПРАЗНИК  
Среща с българския писател и поет Виктор Самуилов  
 

Децата ще се запознаят с творчеството на Виктор Самуилов -

  български писател и поет и сценарист .Автор е на множество книги за 

деца и възрастни, хумористична проза и поезия, съавтор на 

детски читанки. 
Той ще ги заведе в чудния свят на въображението и живота, посветен на 

децата.  

07.11-25.11 Текущи писмени изпитвания по основните учебни дисциплини 
Проверяваме знанията на децата върху малки отрязъци от учебното 

съдържание по предварително установен график. 

07-09.11 
ИЗДАТЕЛСТВО „ФЮТ”  
ГОСТУВА НА ДЕЦАТА ОТ ЕСПА 

По традиция в чест на 1 ноември издателство „ФЮТ” гостува на ЕСПА с 

„Книжарница на колела”.  Един истински празник на книгата за всички в 

ЕСПА! 
Всяко дете в “ЕСПА”ще има възможност да закупи на изключително 

преференциални цени  книжка по свой избор. 

09.11 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЛ 
СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО 5-7 КЛАС 

За трета поредна година децата от основното училище ще покажат своите 

знания по български език в престижното национално състезание „Стъпала на 

знанието”. 

11.11 
ПЕТЪЧЕН ПРАЗНИК ПО ТЕМАТА НА ГОДИНАТА 
„БЪЛГАРСКИТЕ ОБЕКТИ ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО“ 
Ивановските скални манастири 

Децата ще се запознаят с Ивановските скални манастири, един от обектите 

под егидата на ЮНЕСКО 

16.11-02.12 
 

АКЦИЯ    “МИЛОСЪРДИЕ” 

Децата и родителите на 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  

Отличените с първа награда рисунки отпечатваме като картички и 

публикуваме в каталога с коледни картички на  

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 дарявате радост и усмивка на нашите приятели.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://литература/
http://литература/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80


17.11 „АЗ РИСУВАМ” за ученици І – ІV клас. 
Състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за 

ученици І – ІV клас за рисунка по една от темите: Любимата ми игра с 

приятели ”, „Първият учебен ден ”, „Моят любим герой от приказките ”. 

18.11-21.12 НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР 2016  
Поради големия интерес към коледните картички на ЕСПА, Немският 

коледен базар за поредна година предоставя щанд на децата от ЕСПА за 

тяхното разпространение. 

14.11-09.12 Консултации по учебната работа 
За всички деца с текущ успех под Мн. добър 4,50 организираме консултации 

по учебните дисциплини – допълнителни часове с преподавателя по 

предмета.   

23.11 
Национално състезание по български език  
„Любословие”  1-7 клас 

За трета поредна година училище ЕСПА ще участва в националното 

състезание, организирано от сдружението на българските филолози. 

Учителите по български език препоръчват на всички деца да участват в 

състезанието. 

25.11 
ПЕТЪЧЕН ПРАЗНИК 
ЗАКРИВАНЕ НА МЕСЕЦА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЕСПА 

Официално закриване на месеца на българския език в ЕСПА с викторина, 

посветена на Ран Босилек. 
Награждаване на отличилите се участници в месеца. 

28.11-09.12 КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА УКРАСА НА КЛАСНИТЕ СТАИ 
С голямо желание всеки клас украсява своята стая и деца и възрастни се 

потапяме в магията на празника! 

28.11-20.12 
 

КОНКУРС ЗА СУРВАЧКА 
В навечерието на Коледа и в очакване на Новата година децата от ЕСПА спазват 

старата традиция и всеки изработва сурвачка, с която в утрото на Сурваки да 

пожелае здраве и дълголетие на своите близки. 
ДЕКЕМВРИ 

28.11-09.12 Декемврийски дидактически тестове и класни работи 
1-7 клас 

Проверка на знанията на децата по всяка учебна дисциплина.  
Очаквайте точния график една седмица преди тестовете. 

 
02.12 

Система за поощрение на трудолюбието 
на децата в учебната работа 

“ДЕТЕ НА КЛАСА” И “ДЕТЕ НА УЧИЛИЩЕТО” 

Ежегодно ЕСПА предоставя стипендия на свой възпитаник. Стипендията се 

присъжда за най-високи постижения в учебната работа и активно участие. 

Системата за поощрения има за цел да стимулира трудолюбието на децата в 

учебната работа. Тя е част от конкурса за стипендиант на училището.  

02.12. 
/петък/ 
Час: 11:00  
 

КОЛЕДЕН ПРАЗНИК В ЕСПА 
Децата от 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! 

03.12 
/събота/ Математически турнир „Иван Салабашев”   2-7 клас 

Състезанието се организира под егидата СМБ в Стара Загора и е едно от 

най-престижните в националния математически календар.  

07-14.12 

Родителски срещи  
07.12 - ПК 
08.12 - 1-2 клас 
13.12 - 3-4 клас  
14.12 - 5-7 клас 
                                                      Начало: 17:30 часа в класните стаи 

Тема на родителските срещи е учебната работа в ЕСПА  
Уважаеми родители, ще се срещнете с преподавателите по основните 

учебни дисциплини. Те ще Ви запознаят с впечатленията си от работата на 

децата през изминалия период. Ще се радваме Вие също да споделите 

своите впечатления от учебния процес и организацията на живота в ЕСПА.  



10.12 
/събота/ Коледно математическо състезание 1-7 клас 

Участието в математически турнири и състезания дава възможност на 

талантливите математици на ЕСПА да покажат своите знания и умения в 

конкуренция с връстниците си от София и страната. 

12-16.12 Устни изпити по английски език  

По предварително зададени и разработени теми децата демонстрират 

лексикалния си запас и комуникативните си умения. Изпитите се провеждат 

пред независима комисия от преподаватели по английски език. 
Скъпи родители, заповядайте, за да се уверите в знанията и уменията  на 

децата! 

16.12 Публикуване на резюметата за І учебен срок 

Резюметата съдържат опорните знания по всеки учебен предмет по 

изискванията на МОН и допълнителния обем от знания по второ равнище на 

ЕСПА. Към тях са предложени приложения с конкретни задачи за упражнение.  

19.12-20.12 

Културна седмица „Рождество Христово” Преговор на учебния материал чрез нестандартни методи, игри и викторини. 

 
КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ С ЕСПА 
19.12 – ПК-2 клас  
20.12 -   3-7 клас  
 

По традиция в навечерието на Рождественските празници в ЕСПА се 

събираме като едно голямо семейство. И тази година сме подготвили за 

децата един незабравим празник с много настроение, подаръци и изненади.  
Коктейл за родителите. Очакваме Ви! 

20.12 „Аз, природата и светът” за  I-IV клас 
Състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за 

ученици І – ІV клас върху учебното съдържание по учебните предмети:  
Околен свят – 1-2 кл., Човек и природата и Човекът и обществото - 3 и 4 кл. 

20.12 НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА СУРВАЧКА 
Най-автентичните, красиви и оригинални сурвачки се оценяват от специално 

жури. По време на коледните празници в ЕСПА пъстрите детски творения 

внасят уют и настроение. 

до 8.01. Общински кръг на олимпиадата по математика 4-7 клас 
ЕСПА явява своите талантливи математици на всички състезания от 

националния математически календар. Олимпиадата се организира под егидата 

на МОН и РУО София-град. 
22.12 - 06.01. включително КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ  

ЯНУАРИ 

09.01-25.01 Консултации по учебната работа 
Преди началото на срочните тестове организираме консултации по 

основните учебни дисциплини за всички деца.  

09.01-13.01 
ТЕМА НА ГОДИНАТА 
„БЪЛГАРСКИТЕ ОБЕКТИ ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО“ 
Народният празник „Сурва” 

Децата ще се запознаят с народния празник „Сурва”, вписан в 

Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно 

наследство. 
11.01-26.01 Срочни дидактически тестове и класни работи 4-7 клас Проверка на знанията на децата по всяка учебна дисциплина. Очаквайте 

точния график една седмица преди началото на тестовете. 

18.01-26.01 

Срочни дидактически тестове 1-7 клас   

Контролен тест на отборите по математика  
за края на първия срок 

Въз основа на резултатите от теста ще констатираме напредъка на децата  през 

първия срок и ще определим тези от тях, които притежават потенциала и 

упорството да продължат интензивната работа в отборите по математика и през 

втората половина на учебната година.  

16.01-20.01 
ТЕМА НА ГОДИНАТА  
„БЪЛГАРСКИТЕ ОБЕКТИ ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО“ 
Резерватът Сребърна 

Заради редките и изчезващи видове птици през 1983 година езерото 

Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и 

културно наследство на ЮНЕСКО с цел да се запази уникалното 

биологично разнообразие. 



26.01 Система за поощрение на трудолюбието 
на децата в учебната работа 

“ДЕТЕ НА КЛАСА” И “ДЕТЕ НА УЧИЛИЩЕТО” 

Системата за поощрения има за цел да стимулира трудолюбието на децата в 

учебната работа. Тя е част от конкурса за най-високото отличие  “Стипендиант 

на училище ЕСПА”.  

28.01-07.02 
Зимен кръг на международното математическо състезание  
„Математика без граници”  1-7 клас 

В текущите кръгове състезанието е индивидуално. Финалният кръг през месец 

юни дава възможност за индивидуално и отборно участе на най-изявените 

математици. 

Януари VI Математическо състезание „Роман Хайнацки” - Ямбол 
Едно от престижните и трудни състезания в математическите турнири. В 

последните години в него участват и деца от Сърбия и Русия. 
ФЕВРУАРИ 

30.01-03.02 
СКИ-УЧИЛИЩЕ    ПК-1 клас 
 
Витоша, ски-училище “Алеко Мотен” 

Ски-училището е част от разтоварващата програма, която училище 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 и сноуборд.  

29.01-03.02 
СКИ-УЧИЛИЩЕ   2-7 клас 
 
Боровец 

31.01 „Аз и числата” за 1-4 клас 
Състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за 

ученици І – ІV клас по математика, със задачи върху учебния материал, 

достъпни за всички.  

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

 

 
20.10.2016 г.           С поздрав: Елена Немцова            

                                                           /Директор/ 


