Брой 8, Септември-Октомври 2021

Българо-австрийско училище
“Св. св. Кирил и Методий” – Виена

Петък, 10 септември
ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ за 1 - 12 клас за учебната 2020/2021 г.(за
ученици неучаствали или отсъствали над 30 % от онлайн часовете през учебната 2020/2021 г.)
Неделя, 12 септември
Тържествено откриване на учебната година за първокласниците в дом „Витгенщайн“
13-18 септември
Провеждане на родителски срещи. График на срещите:
http://www.bulgarische-schule.at/bg/
Понеделник, 20 септември
Начало на учебните занятия
Събота, 9 октомври, 16.00 часа
Общо събрание на Сдружение “Българо-австрийско училище за занимания в свободното време във
Виена”
Есенна ваканция, 25 октомври – 2 ноември вкл.
Неучебна седмица

Изпитна сесия за получаване на удостоверения
Всички ученици от 1 - 12 клас за учебната 2020/2021 г., неучаствали или отсъствали над 30 % от
онлайн часовете по БЕЛ, история и география на България през учебната 2020/2021 г. и които желаят
да получат удостоверения, са поканени на изпитна сесия, която ще се проведе на 10.09.21 година от
15.30 ч. в Синята зала, Rechte Winzeile 13, 1040 Wien.
*Заявка (име на ученика, клас, предмет, контакт) за участие в изпитната сесия при д-р Ирина БотеваВладикова, директор на училището.

КОВИД политика
В процес сме на изготвяне на вътрешна КОВИД политика, съобразена с изискванията на властите в
Австрия и Виена. В детайли ще бъдат описани всички правила, които ще следваме в различните
класове и групи. Политиката предстои да бъде изпратена до 12 септември, следете e-mail-а си.

Тържествено откриване на учебната година за първокласниците
Дом Витгенщайн (Wien 1030, Parkgasse 18) ще бъде домакин на тържественото откриване на учебната
2021-2022 година! Сложната епидемиологична обстановка наложи броят на присъстващите да бъде
сведен до минимум и ръководството на училището ни взе решение да покани първокласниците и
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техните родители. Вашите учители Ви очакват на 12 септември от 14.00 часа, заедно ще откривате
изумителния свят на знанието.

Начало на учебната година
Започваме учебната година присъствено, стриктно спазвайки изискванията на австрийските власти.
Традиционно през първата учебна седмица ще се проведат родителски срещи (без присъствието на
учениците) – възможност за родителите да се запознаят с учителите, материала и плановете за новата
учебна година. Срещите предоставят възможност за въпроси и дискусии.
Не ги пропускайте!

Общо събрание на сдружението
Годишното събрание на сдружението "Българо-австрийско училище за занимания в свободното време Виена" ще се проведе на 9 октомври, събота, от 16.00 часа в Синята зала на Rechte Wienzeile 13.
Подробности ще бъдат дадени на родителските срещи.

Дистанционни класове
И тази учебна година предлагаме дистанционна форма на обучение с 30% присъствие, напълно
съобразена с изискванията на МОН за следните класове:


за ученици от IV клас;



за ученици от V клас;



за ученици от VIII клас;



История/География на България за учениците от V - VIII клас

*Записване при д-р Ирина Владикова, директор на училището на имейл: irina_vladikov@hotmail.com

НОВО!!!
Хибридни часове
Трудните времена налагат нов поглед върху процеса на обучение. От тази година въвеждаме т.нар.
хибридни часове – присъствени часове, в които възможност за on-line включване имат ученици, които
боледуват или са в карантина. Очаквайте подробности на родителските срещи.

*Датите на първите срещи могат да бъдат променени, очаквайте подробности на родителските срещи

След година прекъсване любимите клубове се завръщат в училище!
Клуб „Традиции“
Пътуване към България и необятния океан на нейните традиции. Ани Ви очаква с шарена торбича,
пълна с изненади 
Първа среща: неделя, 03.10.2021 г., 11.00 часа в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13
Анета Геранлиева, тел. 06644163525
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Клуб „Художник“
Забавление, творчество и скъпи на сърцето спомени. С четка и палитра Таня ще насочва малките
таланти.
Първа среща: събота, 02.10.2021 г., 16.00 ч. в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13
маг. Станка Александрова, тел.068110808196

Клуб „Мама и аз четем заедно“
Нови изненади от Симона – и тази година ще учим, докато се забавляваме и ще се забавляваме, докато
четем.
Първа среща: неделя, 03.10.2021 ч., 11.00ч. в Синята зала на Rechte Wienzeile 13
маг. Симона Захариева, тел. 06603998198

Театрален клуб „Палави звезди“
Открийте артистичния си талант! Не една и две са успешните пиеси, поставени от театралната ни
трупа „Палави звезди“ с ръководител Лина Гладийска-Георгиева. Очакваме ви на първа среща на 10
октомври, от 15.00 часа в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13 (могат да бъдат направени промени!).

*Датите на първите срещи могат да бъдат променени, тъй като зависят от вирусната ситуация във Виена

Ограмотителен курс за деца
За всички деца, които искат едно различно начало с един нов език, предлагаме Изучаване на
български като чужд език.
Първа среща с Краси: понеделник, 20 септември, 18.00 ч. в Синята зала на Rechte Wienzeile 13
маг. Красимира Шарф, тел. 069918060363

Немски език за ученици
Барбара е отново с нас и очаква своите ученици.
Първа среща с родители: четвъртък, 16 септември, 16.00 ч. до 17.00 ч. в Зелената зала на Rechte
Wienzeile 13.
Начало: 23 септември: I група – 16.00 – 17.30 и II група – 17.30 – 19.00
маг. Барбара Лозано, тел. 069911000096

Народни танци "Шарено чорапче"
Първа сбирка: вторник, 06.10.2020 г., 16.00-17.00 ч. или четвъртък, 08.10.2020 - 15.30 - 16.30 в
Зелената зала на Rechte Wienzeile 13 (могат да бъдат направени промени!).
Галя Милева, тел. 069919090465
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