
 
Английски език за първокласници 

 с Училища ЕВРОПА в  

126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“  

Силен старт с  английски език от I клас! 

Уважаеми родители,  
 
Бихме искали да ви информираме, че Училища ЕВРОПА предлагат извънкласна форма на 
обучение по английски език в 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“ още от I клас на най-високо ниво. 
 
В заниманията се използват оригинални учебни системи и съвременна методика, включваща 
интерктивно обучение, езикови игри, практически занимания и изпълнение на творчески 
задачи. 
 
Именно в тази възраст се поставят основите на доброто овладяване на английския език и се 
възпитава усет към езика. 

Предимства 

 Високо качество на обучението – там където традициите и съвременните 

технологии се срещат. Вече над 25 години сме лидер в обучението по английски език 

в 42 учебни бази в 37 града в България. Отличени сме с Европейски езиков знак за 

качество и иновативни практики от Европейската комисия. 

В края на учебната година децата получават сертификат-грамота за приключилото 

ниво, а в следващите години при нас децата ще имат възможност да се подготвят и 

явят на изпити за международно признатите сертификати на Кеймбридж в 

оторизирания ни център BG015 ECET-Europe Schools на Cambridge Assessment English 

при Университета Кеймбридж. 

 Спокойствие и време. Обучението се провежда в езиков кабинет в сградата на 126 

ОУ – това означава сигурност за децата, които ще учат в позната среда; отпада  

необходимостта да се осигурява придружител за воденето им до учебния център на 

Училища Европа и не на последно място се пести време. 

 Атрактивни цени.  При записване в езиковите групи  към 126 ОУ децата получават 

обучение на най-високо  съвременно ниво на изключително атрактивни цени – с 50% 

по-ниски от годишните такси в учебните ни центрове в София. 

Не пропускайте да осигурите нужния добър старт в езиковото обучение на вашите деца! 
 



 
Английски език с Училища Европа 

 в сградата на 126 ОУ Петко Ю. Тодоров 

за учебна 2020/21 година 
Безплатен учебен комплект за платилите пълна такса до 15 юни 2020 г! 

Възраст Брой часове Такси в лева 

Деца от предучилищна възраст: 6-годишни и 1 клас 

 (нива J1, J2) 

60 330 лв. 

Възможност за разсрочено плащане на три равни вноски. Сроковете са: 

 до 15.09.2020 г.  до 15.12. 2020г. до 15.02.2021 г. 

10% отстъпка за второ дете от семейството 

За информация и записвания: 

в 126 ОУ –г-жа Цвети Велинова, заместник-директор; 

в Училища ЕВРОПА –тел.: 02/980 26 45, 0887 395 152, 

имейл адрес – europeboris@abv.bg 
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