Ако казвате ДА на всичко това,
доведете своите деца при нас!
Те ще бъдат обучавани с любов и
професионализъм от
висококвалифицирани
преподаватели, в кабинети с найновите модерни технологии.

XIII ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
”СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
 6000 Стара Загора, кв.”Казански”,
ул.”Д.Маджаров №1 е-mail:ou13sz@abv.bg
 042/67 10 38 ; 042/67 24 56
Обучение
с утвърдени традиции
в новия век.

Вашият избор е
XIII ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
”СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“



Ние имаме основание да се гордеем с
постигнатото и можем да погледнем
смело в бъдещето, защото макар и
сравнително
младо,
нашето
училище може да се похвали с
настоящите си таланти и бившите си
възпитаници, заели вече достойно
място в обществения и културния
живот.




Близо до Вашия дом.
Далеч от натоварени и опасни
улици.
В спокоен квартал.
Далеч от шума и градския стрес.

Станете част от една приказка, започнала
преди 25 години, писана с вярата и
пламъка на Паисий Хилендарски!
Драги родители! Вие искате:






Вашето дете да бъде обучавано с
внимание и професионализъм;
Вашето дете да получи задълбочени
и трайни знания;
Вашето дете да овладява чужди
езици и компютърна грамотност;
Вашето дете да бъде възпитавано в
дух на толерантност, съпричастност
и приятелство;
Вашето дете успешно да продължи
образованието си;

За ученици постъпващи в първи клас
XIII ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
”СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
предлага разнообразни възможности, според
индивидуалните потребности на всяко дете:









Общообразователни учебни предмети
по учебния план.
Полуинтернатни групи (занимални)
Английски език.
Изобразително изкуство.
Работа в модерни компютърни
кабинети.
Спорт.
Вокална група.

Училище на нашите мечти,
Аз пожелавам ти да бъдеш
все тъй силно!
Училище с отворени врати,
Тъй младо и тъй мъдро
остани завинаги!

Нашето училище разполага с:









Съвременни компютърни кабинети с
терминални работни места;
Шест от кабинетите са оборудвани с
мултимедии;
В четири класни стаи са монтирани
интерактивни дъски;
Безжичен интернет в цялата сграда на
училището;
Преносими компютри за всяка класна
стая;
Съвременно обзаведени класни стаи за
учениците от начална степен;
Игротека за учениците от първи клас;
Целодневно обучение;

