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Обучение 

През 2020/2021 година в International School Uwekind ще се обучават 

общо 539 ученици от предучилищен до 12 клас.  

Учебният процес в нашето училище е базиран на държавните стандарти, 

но за да отговорим на интелектуалните, културните и социалните 

потребности на съвременните деца, ние ги надграждаме и разширяваме 

с международни програми.  

Училището е лицензирано от МОН и от две престижни международни 

организации International Baccalaureate (IBO)  и International Primary 

Curriculum (IPC).  

Децата в началното училище на Увекинд изучават три езика - български, 

немски и английски (от 3 клас). Изучават също така и математика, 

изкуства и спорт, в този етап се полагат и основите на хуманитарните и 

природните науки.  

Училището организира и извънкласни занимания, които учениците могат 

да изберат да посещават в зависимост от личните си интереси. През тази 

година с оглед ситуацията се търси оптималната форма за тяхната 

реализация. 

Учебната година 

Учебната година в Увекинд започва на 8 септември и е разделена на два 
срока.  

I. Начало и край на учебната година 

Началото на учебната година -  08.09.2020 г. 

Учебната 2020/2021 година завършва на  15.06.2021 г. 

II. Ваканции за учебната 2020/2021 година 

30.10.2020 г. – 03.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. – 05.02.2021 г. вкл. – междусрочна (зимна) 
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03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна  

III.  Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и 
културни дейности 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

IV.  Дни за провеждане на НВО в IV клас 

Все още няма публикувани дати от МОН. 

Общи правила 

Учебният ден за учениците в начален курс започва в 08.15 часа и свършва в 

16.00 часа. Един учебен час за учениците от 1 - 2 клас е с продължителност 35 

минути, като сме добавили допълнителни 5 минути за организация. За 

учениците от 3 и 4 клас е с продължителност 40 минути.  

Организацията на учебната среда към началото на 2020/2021 е в присъствена 

форма на обучение.  

Здравните правила в училище са разработени в съответствие с действащите 

разпоредби и са описани в сайта  на училището, който има за цел да служи 

като източник на надеждна и актуална информация на учители, родители и 

ученици.  

Правилата, описани на сайта, подлежат на актуализиране в зависимост от 

бъдещи разпоредби. Екипът на училището ще ви информира своевременно за 

промените в здравния регламент и в организацията на учебната среда.    
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I.  Дневен режим 

  1 и 2 клас  3 и 4 клас 

1 час  08:15 - 08:55  08:15 - 08:55 

междучасие  08:55 - 09:10 
закуска 15 мин. 

08:55 - 09:10 
закуска 15 мин. 

2 час  09:10 - 09:50  09:10 - 09:50 

междучасие  09:50 - 10:10 
двор 20 мин. 

09:50 - 10:00 
междуч. 10 мин. 

3 час  10:10 - 10:50  10:00 - 10:40 

междучасие  10:50 - 11:00 
междуч. 10 мин. 

10:40 - 11:00 
двор 20 мин. 

4 час  11:00 - 11:40  11:00 - 11:40 

междучасие  11:40 - 12:40 
обяд/двор 60 мин. 

11:40 - 11:50 
междуч. 10 мин. 

5 час  12:40 - 13:20  11:50 - 12:30 

междучасие  13:20 - 13:30 
междуч. 10 мин. 

12:30 - 13:30 
обяд/двор 60 мин. 

6 час  13:30- 14:10  13:30 - 14:10 

междучасие  14:10 - 14:20 
междуч. 10 мин. 

14:10 - 14:20 
междуч. 10 мин. 

7 час  14:20 - 15:00  14:20 - 15:00 

междучасие  15:00 - 15:15 
следоб. закуска 15 мин. 

15:00 - 15:15 
следоб. закуска 15 мин. 

8 час  15:15 - 15:55  15:15 - 15:55 

подготовка за 
бусове 

15:55 - 16:00 

Начален час за 
тръгване на 

бусовете 
16:05 

II. Водене в училище, взимане на учениците след края на 
учебния ден, достъп до сградата на училището 

Водене на децата на училище 

Училището отваря врати в 8.00 часа . Ако Вашето дете не ползва 

транспорт, трябва да го доведете в училище не по-късно от 08.05 часа.  
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Край на учебния ден 

За престоя на децата след края на учебните часове, но не по-късно от 

16.30 часа , на територията на училището се грижи дежурен учител.  

За да осигурим спазването на здравния протокол и за да намалим в 

максимална степен риска за децата и екипа на училището, през тази 

учебна година сме приели следните правила: 

● При воденето и вземането на децата родителите няма да влизат в 
двора и в сградата на училището.  

● Децата ще бъдат посрещани и изпращани от своите родители 
пред дворната врата, където ще ги посреща дежурен служител.  

● През първата седмица на адаптация на децата от 1 клас, 
родителите им ще могат да ги изпращат до входа, където ще ги 
посреща дежурен учител. 

● Ако се налага посещение в училище от страна на родителите, то 
трябва да става само след предварителна уговорка и при 
спазване на всички санитарни изисквания. 

● За да сме сигурни, че са в добро здраве и ще дезинфекцират 
ръцете си, на входа на училището децата ще бъдат посрещани и 
от медицинската сестра.  

● През целия учебен ден при децата има дежурни учители, които 
съдействат както за добрата организация на дейностите, така и за 
опазването на здравето и безопасността им. 

Промени в дневния график на водене и взимане на детето  

За да можем да Ви съдействаме успешно когато променяте ежедневния 

график на детето си, е необходимо е да ни информирате 

предварително и не по-късно от 15.00 часа в следните ситуации: 

● когато детето Ви няма да пътува с училищния бус; 

● когато има промяна в имената на хората, които обичайно го 

вземат от училище. 

За тази цел се обаждайте в офиса на училището на тел. 0885 614 724 и 

на координатора по транспорта Атанас Арнаудов 0885 612 752.  
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III.  Транспорт 

Училището осигурява транспорт за децата от детската градина и 

учениците от ПК до 4 клас. Адресите, до които ще пътуват училищните 

автобуси, можете да заявите преди началото на учебната година.  

За да осигурим точния им график и максимално бързото придвижване 

на децата, е необходимо всички родители да са на адреса няколко 

минути преди уговорения час, защото бусът не може да изчаква 

закъснелите. 

Всички училищни автобуси са оборудвани с предпазни колани и по 

време на пътуването си децата задължително трябва да ги закопчават. 

Ще Ви бъдем благодарни, ако когато ги качвате сутрин, Вие също ги 

подсещате за това.  

С оглед на безопасността в училищните автобуси е забранено 

ставането, разхождането, храненето, вдигането на шум и всички 

действия, които могат да попречат на шофьора и останалите деца.  С 

оглед епидемичната ситуация носенето на маски в буса е 

задължително. 

Ако имате притеснения, докато детето Ви пътува с училищния автобус, 

Ви молим да се обаждате на координатора по транспорта Атанас 

Арнаудов (0885 612 752), а не на шофьора.  

Ако знаете, че детето ще отсъства, винаги предупреждавайте за това - 

така ще спестите от времето на останалите деца.  

IV.  Междучасия и хранене  

Времето за хранене в училище е и време за почивка и общуване с 

другите. Ние знаем, че децата учат и извън регламента на учебните 

часове и затова поставяме акцент върху значението на здравословното 

хранене и културата на хранене.  
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В дневния режим на училището са предвидени три паузи за хранене - за 

сутрешна и следобедна закуска, както и за обяд. Създадена е 

организация за хранене в столовата и в стаите.  

За да възпитаваме в децата самостоятелност, с храненето на обяд, ние 

активно ангажираме учениците сами да отсервират храната си.  

По време на обедното междучасие има дежурни учители, които оказват 

съдействие за разпределянето на местата за хранене и при 

необходимост помагат на децата.  

V.  Отсъствия 

При отсъствие на Вашето дете трябва да информирате класния 

ръководител по e-mail. Имайте предвид, че учителите отбелязват всяко 

отсъствие или закъснение в дневника на класа при започване на 

учебния час.  

1) При 3 (три) отсъствия по неуважителни причини училището 

информира родителите по e-mail; 

2) При 5 (пет) отсъствия по неуважителни причини училището 

информира родителите по e-mail и налага наказание 

“забележка“; 
3) При 10 (десет) отсъствия по неуважителни причини училището 

изпраща „синьо писмо“ и налага наказание; 

Имайте предвид, че в този случай училището е задължено да 
информира социалните служби. 

При продължително отсъствие и при необходимост от допълнителни 

указания, можете да се обръщате за съдействие към класния 

ръководител или към преподавателите по отделните предмети.  

4)  Лични вещи 

Поемането на отговорност за личните вещи е част от израстването на 

децата и затова за нас е важно да ги учим да ги пазят и да се грижат за 

тях, да уважават собствеността на останалите членове на училищната 

общност и на самото училище.  
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Въпреки това в началното училище, децата често губят вещите си или 

взимат по грешка нечии други. Надписването на някои принадлежности 

много помага в преодоляването на тези ежедневни ситуации. 

Изгубените и неразпознати от децата вещи можете да потърсите по 

време на цялата учебна година на щендер “Изгубени и намерени”. След 

края на учебната година даряваме непотърсените вещи и дрехи.  

Учебна дейност 

I. Учебници и помагала 

Учебници  

Учебниците по отделните предмети са избрани от преподавателите и 

ръководството на училището и са съобразени с изискванията на 

програмите, по които Увекинд работи. Поръчката и закупуването им се 

организират от училището в началото на всяка учебна година като 

учебниците се ползват на библиотечен принцип. Всеки ученик получава 

комплект учебници, които трябва да подвърже и пази до предаването 

им в края на учебната година. Повреден или загубен учебник трябва да 

бъде възстановен от родителя. 

Тетрадки и папки 

Тетрадките на Увекинд са отпечатани според изискванията на нашите 

преподаватели, за да отразяват пълноценно процеса на работа. 

Папките, тетрадките, хартиените и електронните портфолиа отразяват 

работата и личния прогрес на всеки ученик и доброто им водене е от 

огромно значение за успешна работа. Учениците получават комплект 

тетрадки по предметите. Ако тетрадката бъде загубена или скъсана, 

нова може да бъде закупена в офиса на училището. 

Учебни принадлежности 

За пълноценната работа в училище всеки ученик трябва да носи личен с 

необходимите за работа пособия – писалка, молив, цветни тънкописци, 
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чертожни материали за часовете по математика. Съдържанието на 

несесера трябва да се подновява регулярно.  

Такса учебни ресурси 

За всяка учебна година родителите заплащат такса за тетрадки, 

допълнителни учебници, учебни помагала, както за канцеларски 

материали и материали за рисуване. 

II. Обратна връзка 

Обратната връзка за свършената работа е една от най-важните стъпки в 

процеса на учене. Ние смятаме, че е от първостепенна важност да 

споделяме с родителите и да обменяме коментари за прогреса и 

развитието на всяко дете.  През годините сме създали система за писмен 

отчет за постиженията на децата по различните предмети, който 

изпращаме четири пъти в годината: 

1) Входни нива - до 30.09.2020 г.; 

2) Изпращане на първи профил -30.11.2020 г.; 

3) Изпращане на втори профил - 29.02.2021 г.; 

4) Изпращане на трети профил - 15.06.2021 г. 

Увекинд организира родителски срещи на класовете в началото на двата 

срока. Тези срещи имат общ характер и засягат организацията на учебния 

процес и ежедневието.  

Политика на училището е да не коментира начина на работа, напредъка и 

постиженията на отделните деца пред широка аудитория и да ги обсъжда 

само и единствено с родителите на детето. Постиженията на детето Ви в 

различни изпити и състезания се огласяват от училището след Вашето 

изрично съгласие, дадено от родителите в специалния формуляр за 

личните данни.  

Училището поема ангажимента да организира срещи с родителите на 

всяко дете, за което има притеснения. Не забравяйте, че при всяко 

притеснение относно детето Ви, е добре да се обърнете към училището и 

в частност към класния ръководител, за да съдейства за организиране на 

индивидуална среща с преподавателите. 
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III. Самостоятелна работа и учене чрез изследване 

Самостоятелната работа в начален курс е част от процеса на обучение - 

чрез нея се затвърдява и разширява преподадения материал. 

Учениците в 1 и 2 клас получават писмени домашни в малки количества 

и редовно, с цел да отработят взетия през седмицата материал. Това 

могат да бъдат упражнения за правопис, изследвания или 

допълнителни забавни задачи. От учениците в 3 и 4 клас се очаква да 

отделят повече време през уикенда, за да се подготвят за следващата 

седмица. Всички домашни задачи се качват в Google Classroom.  

Преподавателите предоставят ежеседмична информация, с която Ви 

информират за взетия материал и за домашните работи. За нас е важно 

да следите тези имейли и да оказвате съдействие на детето си, когато е 

необходимо.  

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че самостоятелната работа на 

Вашето дете не трябва да се превръща в стресиращ фактор. Приемете 

това време като време на споделяне на опит и преживявания и ако 

домашната работа се превърне в проблем за Вас или за Вашето дете, 

обърнете се към класния ръководител и споделете тревогите си 

възможно най-бързо.  

Едно от нещата, които Увекинд препоръчва, е ежедневното четене. Не 

всичко може да бъде свършено в училище, затова не забравяйте, че 

детето ви има нужда от Вашата помощ, за да се превърне четенето в 

навик, а постепенно и в удоволствие. Насърчавайте го да чете всеки 

ден, съвместното четене или обсъждане на прочетеното може да се 

превърне в прекрасен завършек на деня Ви. За най-малките ученици са 

подходящи книжки и енциклопедии с привлекателни илюстрации и по- 

едър шрифт. Препоръчваме седмичен прочит от минимум 10-20 

страници за първи клас, 20-50 страници за втори клас, 50-70 страници за 

трети клас и 70-100 страници за четвърти клас. 
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Интернет и електронни устройства 

Ние  знаем, че достъпът до интернет и работата с електронни 

устройства е неизменна част от процеса на учене. За да възпитаме 

децата в отговорно отношение към технологиите и онлайн ресурсите, 

използването на компютри и електронни устройства, както и интернет 

на територията на училището става в съответствие с образователните 

цели на Увекинд и съгласно училищната политика. Достъпът до 

интернет и използването му на територията на училището се 

осъществява единствено с учебна цел и под контрола на учител.  

I. Мобилни телефони 

Учениците от 1 до 4 клас включително оставят мобилните си телефони 

в началото на учебния ден на специално предназначено за това място. 

Мобилните телефони трябва да са с изключен звук и достъп до 

Интернет. 

Ако по време на учебния ден искате да се свържете с детето си, можете 

да го направите чрез обаждане до офиса на училището.  

II. Ученически имейли 

Учениците от 1 до 4 клас разполагат с лични Увекинд имейли, които са 

част от домейна на училището в Google. Те са създадени с учебна цел и 

сигурността им е гарантирана. Училищните имейли са активни до 

завършването на учениците.  

Спорт 

Заниманията по спорт се провеждат във физкултурния салон, а когато 
времето позволява това, децата са винаги на двора.  

За часовете по спорт са необходими: 

1) спортен екип - две тениски, долнище и горнище, резервни 
чорапи; 

2) спортни обувки. 
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Спортният екип се съхранява в училище по време на учебната 
седмица. 

Извеждане на учениците от училище 

През учебната година ние организираме различни дейности, свързани с 

излизане извън училище, за които Вие ще бъдете предварително 

информирани. За всички извънучилищни мероприятия ние осигуряваме 

достатъчно придружители и лицензиран транспорт. За тази цел Вие ще 

трябва да попълните и декларация за съгласие. За други събития, като 

спортни състезания и няколкодневни лагери освен Декларация за 

съгласие е необходимо да предоставите и бележка от личния лекар, 

удостоверяваща, че детето е клинично здраво. 

Преподаватели  

Преподавателите в Увекинд  консултират учениците при всякакви 
затруднения в удобно за двете страни време и след предварителна 
уговорка. Целият екип на училището е: 

    E-mail 

Директор 

Юлия Пчеларова  julia.pchelarova@uwekind.bg  

Зарина 
Филева-Иванова 

zarina.fileva@uwekind.bg  

зам. директор учебна 
дейност 

София Варадинова  sofia.varadinova@uwekind.bg 

координатор 
IB Primary Years Programme 

Иван Илиев  ivan.iliev@uwekind.bg 

зам. директор 
административната 

дейност 
Надежда Неделчева 

nadezhda.nedelcheva@uwekind
.bg  

Офис мениджъри 
Веселка Буреш 

Галина Сотирова 
info@uwekind.bg  

Медицинска сестра 
Татяна Георгиева  

(начално училище) 
tatyana.georgieva@uwekind.bg   
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Екип “Прием” 

Яна Герзилова 

admission@uwekind.bg  Милена Иванова 

Емил Джасим 

Маркетинг  Емил Джасим  emil.jassim@uwekind.bg  

 

 

Учебен предмет  Преподавател  E-mail 

Преподаватели начален 
етап 

Диана Добрева  diana.dobreva@uwekind.bg  

Сабина Савова  sabina.savova@uwekind.bg  

Адриана Иванова  adriana.ivanova@uwekind.bg 

Лиляна Демирева - Факихи  lilyana.demireva@uwekind.bg  

Мария Налбантова  maria.nalbantova@uwekind.bg   

Галина Бошнячка  galina.boshnyachka@uwekind.bg 

Деница Канъкова  denitsa.kanakova@uwekind.bg  

Анна Рангелова  anna.rangelova@uwekind.bg  

Минчо Борисов  mincho.borisov@uwekind.bg  

Петър Велков  petar.velkov@uwekind.bg  

Елизабет Илиева  elizabet.ilieva@uwekind.bg  

Галина Киркова  galina.kirkova@uwekind.bg  

София Варадинова  sofia.varadinova@uwekind.bg  

Човек и природа 
Човек и общество  

 

Ивета Александрова  iveta.aleksandrova@uwekind.bg 

Немски език 
Мария Иванова  maria.ivanova@uwekind.bg 
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Надежда Стоилкова  nadezhda.stoilkova@uwekind.bg 

Нели Стойнова  neli.stoynova@uwekind.bg 

Ирина Морчева  irina.morcheva@uwekind.bg 

Виолета Желязкова  violeta.zhelyazkova@uwekind.bg  

Английски език  Ваня Владева  vanya.vladeva@uwekind.bg  

Компютърно 
моделиране 

Митко Каменов  mitko.kamenov@uwekind.bg 

Музика  Деля Харалампиева  delya.haralampieva@uwekind.bg 

Изкуства 

Галина Янакиева  galina.yanakieva@uwekind.bg 

Мирела Методиева  mirela.metodieva@uwekind.bg 

Физическо възпитание и 
спорт 

Александра Йорданова  alexandra.yordanova@uwekind.bg  

Георги Георгиев  georgi.georgiev@uwekind.bg 

Логопед 

Елена Трифонова  elena.trifonova@uwekind.bg  

Джоанна Петрова  joanna.petrova@uwekind.bg 

Връзки с 
обществеността 

Славина Асенова  slavina.rainova@uwekind.bg 

Библиотекар  Александър Мошев  alexander.moshev@uwekind.bg  

Психолог  Милена Иванова  milena.ivanova@uwekind.bg  
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Важни web адреси 

Uwekind International School Official Websites 

Официален 
сайт 

http://uwekind.com 

Блог  https://uwekind.com/blog/  

Resource Centre  http://library.uwekind.com  

Facebook Page 
https://www.facebook.com/Uw
ekindInternationalSchool/  
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Twitter  https://twitter.com/uwekind  

Youtube 
Channel 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCsXT4Wdm3xQXa22xxl8K
c0g  

Instagram 
https://www.instagram.com/uw
ekind  
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