
Българско училище “Елин Пелин” 

2019/2020 Учебна Година 

 

Училище “Елин Пелин” е основано през 2012 и е първото българско училище в 

Хюстън.  Учениците са на възраст от 3 до 16 години. Училището е регистрирано в 

Българското Министерство на Образованието и Науката и работи по одобрени програми 

за изучаване на български език, история и география. 

 

ЗАПИШЕТЕ СТУДЕНТИ: 

Ако искате да регистрирате студент(и), Ви молим да натиснете иконката отдолу и да 

попълните формуляра. 

 

 

https://forms.gle/MuP2mXTFP1BBb6iZ6


Директор и Учители 

Директор 

 Димитрия Дзарбова  

Учители 

 Валентина Камбурова 

 Диана Иванова 

 Даниела Стойнева 

 Янчо Гамолов 

 Снежана Нихтянова 

 

Училищен календар 

 
 

 
 

 

 

 

 



Часове и учебни програми 

 Първа смяна Втора смяна 

1 ч. 9:00- 9:40 1 ч. 1:00- 1:40 

2 ч. 9:40-10:20 2 ч. 1:40- 2:20 

Почивка 15 мин Почивка 15 мин 

3 ч. 10:35-11:15 3 ч. 2:35-3:15 

4 ч. 11:15-11:55 4 ч. 3:15-3:55 

Почивка 5 мин Почивка 5 мин 

5 ч. 12:00- 12:40 5 ч. 4:00-4:40 

Програма на Подготвителна група 4-6 годишни: Учебната програма за 

подготвителната група 4-6 годишна възраст е насочена към най-малките българчета. 

Изучават се български песни, приказки, букви чрез творчески занимания и игри. 

Запознават се децата с българските традиции и обичаи. Пълна програма по седмици >>> 

Разпределение на учебните часове за 3 клас: Тук може да намерите пълната програма на 

класовете на третокласниците >>> 

Извънкласна форма - България през вековете: С тази програма пътуваме през вековете 

и се спираме на най-значимите моменти от богатата българска история. Пълната програма 

по седмици може да намерите тук >>> 

Извънкласна форма - Фолклор, бит и традиции: С тази извънкласна дейност се 

пренасяме в магическия свят на българския фолклор и традиции и се запознаваме с 

характерната музика, носии, обичай и празници. Пълната програма по седмици може да 

намерите тук: >>> 

 

Допълнителна информация 

Ако имате допълнителни въпроси, моля обадете се на 773.968.9079 или ни пишете на 

elinpelin@elinpelin-houston.org 

Фондация Елин Пелин и училище Елин Пелин приемат членове и студенти от всички раси 

и национални и етнически принадлежностти и третират всеки на равно с пълни права, 

привилегии и достъп до програми и дейности. Не дискриминираме заради раса, 

национални или етническа принадлежност в администрирането на образователните ни 

дейности, приема на ученици, стипендии, заеми и други администрирани от училището 

дейности. 

 

https://elinpelin-houston.org/wp-content/uploads/2020/05/4-6-years-old.pdf
https://elinpelin-houston.org/wp-content/uploads/2020/05/Разпределение-на-учебните-часове-за-3-клас-2019.pdf
https://elinpelin-houston.org/wp-content/uploads/2020/05/bulgaria-through-the-centuries.pdf
https://elinpelin-houston.org/wp-content/uploads/2020/05/Folklore-and-traditions.pdf
mailto:elinpelin@elinpelin-houston.org

