Частни училища с прием от 1 до 7 клас
Име

"Артис"
(с подготвителен клас)
www.lyceum-artis.eu

“Банкерче”
www.bankerche.com

„Българско школо“
www.bgshkolo.com

"Веда"
www.vedabg.com

„Г. С. Уланова“
www.ruliceum.org

"Дойче шуле"
(немски и английски раздел)
www.deutscheschulesofia.com

Град

София, жк "Иван Вазов"

София, жк “Лозенец”

София, жк „Младост 2“

София

София, жк “Лозенец”

София

Степен на
образование

Средно

Основно

Основно

Основно

Средно

Средно

Прием на
документи

Прием в 1 клас

от 1 февруари

интервю

от 1 април

тест за начална училищна
готовност

от 1 март

тест за начална училищна
готовност

от 1 март

тест за училищна
готовност и събеседване

целогодишно

тест за училищна
готовност

от 1 февруари

събеседване

Прием след 1 клас

Чужди езици

Занимания по интереси

Спорт

Такси

интервю

италиански: 1-4 кл. - 8 ч. седм. по
италианска образователна система и
италианско удостоверение за завършен
клас, английски: 1-7 кл. - 5 ч. седм.,
латински: от 5 клас - 2 ч. седм., гръцки –
2 ч. седм. по желание

рисуване и пластика или музика – 6-7 часа
седм., танци, компютърно обучение,
компютърен дизайн, художествена
фотография; диплома, равностойна на две –
от езикова гимназия и гимназия по изкуства

спортни занимания

100 евро при записване и 3000 евро годишно
с храна, без транспорт

няма

английски – 8 ч. седмично, от 2 кл. втори чужд език по избор

ателиета за идеи, клубове по интереси
– народни танци, театрално студио,
арт студио, уеб дизайн, обучение по
предприемачество от 1 до 7 клас

йога за деца, детски фитнес,
футбол, плуване, комплексна
гимнастика

2200 евро целодневно обучение с храна
и допълнителни занимания, без транспорт

психологически тест

От подготвителен до 7 кл.:
задължително английски – всеки ден
по 2 часа, задължително испански,
руски – 4 часа седм.

задължително народни танци и театър,
допълнително математика по 2 ч. седм., допълнителни занимания
по английски – по желание, литературен
кръжок “Творческо мислене”

баскетбол, таекоундо,
художествена гимнастика,
плуване

от подготвителен до 7 клас – 4000 евро
годишно при еднократна вноска, вкл.
целодневно обучение с храна, без транспорт

немски - 11-20 часа седмично, английски от 5 клас - 4 часа седмично

компютър, актьорско майсторство
(на немски език), древни езици и култури,
изобразително и приложно изкуство,
пиано, спортни, народни и модерни танци,
модерен балет

плуване, ски, шахмат,
фехтовка, айкидо, футбол

подготвителна група – 3100 евро год. при
еднократна вноска целодневно с храна, 1-3 кл.
- 3950 евро год. при еднократна вноска - вкл.
целодневно обучение, храна и допълнителни
занимания, без транспорт; 4-7 кл. - 3200 евро год.
полудневно обучение при еднократна вноска, без
транспорт, за транспорт – допълнително

тест за езикова подготовка

руски, английски

хореография, музика, изобразително изкуство,
в 4 клас – подготвителен за училището за
танцово изкуство „Г. С. Уланова“ и за езиково
училище “Г. С. Уланова”

спортни игри, плуване, тенис,
шахмат, ски

310 евро на месец – със закуски,
без обяд и транспорт

тест-разговор

1-4 кл.: немски раздел - немски - 22 часа
седм., английски - от 2 клас; английски
раздел - англ. - 22 часа седмично, немски
- от 2 клас, само в 5 кл. - по 1 паралелка
с 20 часа седм. немски и съответно
английски ез. за начинаещи целодневно обучение

театрално студио, пиано,
модерни танци, компютър

плуване, тенис на корт, ски,
сноуборд, тенис на маса,
волейбол, баскетбол, футбол

1-4 кл. - 6000 лв. год. целодневно обучение с обяд и
учебници, без транспорт, 5 кл. с нулеви познания
по езика - 6200 лв. год. с обяд и учебници, без
транспорт, 5-8 кл. - полудневно – 5200 лв. год. с
учебници, без храна и без транспорт. Учебната
година за всички класове свършва на 30 юни

тенис на корт и на маса,
фитнес, ски, волейбол,
баскетбол, футбол,
таекундо, шахмат

4200 евро год. (занимания до 14.30 ч.), 4800 евро
(до 17.00 ч.) - с храна, транспорт, учебници и
пособия; отстъпка от 5% при внасяне на цялата
сума, отстъпка за две и повече деца, плащане на
три вноски

тест по български, математика
и немски, прием от 5 клас за
начинаещи по немски

"Д-р Мария Монтесори"
www.montessori-bg.org

София, кв. "Горна баня"

Средно

от 1 март

договор и първа вноска до
30 май

удостоверение за преместване
в друго училище

английски, от 5 кл. - италиански,
испански

компютър, руски език, керамична пластика,
дърворезба, пиано, бални, народни и модерни
танци, хор

"Д-р Петър Берон"
www.pberon.com

София, жк “Лозенец”

Основно

от 1 март

тест за начална училищна
готовност

тест по български, математика,
чужд език

английски - 10 часа седм., немски,
испански, руски, френски след 5 кл.

компютър, театър, изобразително изкуство,
журналистика, музика, танци

тенис на корт, ски, плуване

около 3500 евро год., без транспорт,
целодневно обучение

предучилищни класове за
6-годишни – интервю, 1
клас – тест за училищна
готовност

тестове за нивото по английски,
български и математика

предучилищен клас - 18 часа англ.
седм.; от 1 до 7 клас - около 15 часа англ.
седм.; от 5 клас - втори език (френски,
испански, руски, китайски, немски);
във 2, 3, 4, 5 и 6 клас – подготовка
и изпити за британски езикови
сертификати, училището е езиков
изпитен център на City&Guilds

изобразително, приложно и сценично
изкуство, музика, компютър, балет,
хореография, плуване, спорт, математика,
училището е програмен член
на “Майкрософт академия”

плуване, ски, тенис на корт и
на маса, футбол, танци

предучилищен, 1-6 клас - целодневно обучение
– 4100 евро годишно; 7 клас - 2400 евро полудневно обучение, без транспорт

английски – от подготвителен клас,
немски, френски, испански, японски,
руски – от 2 клас по избор

изобразително и приложно изкуство,
керамика, лего и шахмат, театър, музика,
танци, балет, ателиета „Приятели на
изтока“, „Етикет“, „Тайните на кухнята“,
„Млад огнеборец“, опитно поле

йога, тенис на корт и на
маса, скално катерене,
източни бойни изкуства,
художествена гимнастика,
волейбол

2800 евро год., целодневно обучение и храна
от собствена кухня, без транспорт

"Дорис Тенеди"
www.doristenedi.com

София, жк „Бели брези“

Средно

от 2 януари

„Джани Родари“
http://djanirodari-school.org/

София, жк „Слатина“

Основно

от 1 февуари

психологическа диагностика
за училищна готовност

тестове по български език,
математика и английски,
консултации с логопед и психолог

"Дрита"
www.dritaschool.com

София, кв. "Симеоново"

Средно

от 1 март

тест за психическа
готовност за училище

тестове по български,
математика, английски

английски - 15 часа седм., испански,
немски, руски - от 5 клас

компютър, театрална и вокална група,
училищен вестник, иконопис, танци

ски, футбол, волейбол,
плуване, тенис на маса,
шахмат, хокей на трева

1-4 кл. - 4050 евро год., 5-7 клас - 3250 евро год.,
с храна, без транспорт

"Дружба"
www.drujba.org

София, жк "Обеля 2"

Основно

постоянно

събеседване с родителите

проверка на знанията по
английски, български и
математика

английски - 3-6 ч. седмично, след 3 клас –
испански, турски – избираем

компютри, пиано, китара, народни танци,
фотоклуб, приложни изкуства, актьорско
майсторство, логопед

шах, тенис на маса,
таекуондо, денс аеробика,
тенис на корт, баскетбол

2000 евро год., без транспорт

"Дъга"
www.dagajunior.com

Банкя

Основно

май

тест за училищна
готовност и събеседване

тест по английски език

английски, немски, френски

компютърно обучение, драматичен
състав, вокална група, народни танци,
балет, стъклопис, изработване на бижута,
фотография

плуване, карате, тенис,
футбол, шахмат

3400 евро годишно - вкл. занимания, храна и
транспорт

постоянно

тест за начална училищна
готовност

по документи и събеседване

английски, втори чужд език – по избор

изобразително изкуство на пленери,
хореография – класически балет и характерни
танци, комптърна анимация,
посещения на галерии, театри, опера, зелено,
бяло и синьо училище

тестове по български,
математика и немски, прием
и с нулево ниво по немски

немски - 15 ч. седмично, английски - от 4
клас 4 ч. седмично

компютър, изобразително и приложно
изкуство, танци, вокална група, оркестър,
театрално студио, интеркултурно обучение

плуване, баскетбол, тенис
на маса и на корт, шахмат,
карате, художествена
гимнастика, футбол, ски

предучилищен клас – 6500 лв. год., 1-4 кл. 8150 лв. год. с храна и клубове по интереси,
без транспорт, 5-7 клас – 6600 лв., без храна,
клубове по интереси и транспорт

тест по английски, български,
математика, пробно обучение

английски - 10 ч. седмично, след 5 кл. втори чужд език - испански, немски

компютър, програма по гражданско
образование, приложни изкуства, народни,
спортни, модерни и латино танци,
театрална и вокална група, балет,
готварство, моден дизайн

баскетбол, плуване, тенис
на корт и на маса, ски, брейк,
художествена гимнастика,
карате, волейбол, шах

3200 евро год. - подготвителен клас,
3400 евро год. - 1 клас, 3600 евро год. - 2-7 клас,
без транспорт, отстъпка за второ
и трето дете от семейството

приложно изкуство, театър,
народни танци, пиано, готварство

плуване, айкидо, таекуондо,
футбол, бяло и зелено
училище

при еднократни вноски: предучилищен клас 3700 евро год., 1-4 клас за българи - 4300 евро год.,
за чужденци - 5200 евро, 5-7 клас за българи - 4600
евро год., за чужденци - 5700 евро, вкл. обучение,
храна и учебници, допълнителни занимания, ски
и зелена седмица, без транспорт

“Езиков свят”
(с предучилищна група)
www.ezikovsviat.com

„Ерих Кестнер“
www.eks-bg.eu

"Меридиан 22"
www.meridian22-edu.com

София, жк “Възраждане”

Основно

София

Основно, с
предучилищен клас

от 15 април

тест за училищна
готовност, за изучавалите
немски език - събеседване по
немски език

Основно

подготвителен и 1
кл. - от 8.04 до 20.05,
2-4 кл. - от 8.04 до
20.05, 5-7 кл. - от 27.05
до 28.06

интервю, пробно петдневно
обучение, тест за училищна
готовност

София, жк „Младост 2“

1800 евро годишно такса обучение,
без храна и транспорт

"Немско училище - София"
(към посолството
на Германия)
www.ds-sofia.bg

София, жк “Изток”

Основно

февруари

приемен изпит
по немски език

приемен изпит
по немски език

преподава се само на немски по
немската образователна система,
плюс часове по български и българска
история, след 3 клас – английски,
френски

“Ново поколение”
www.novopokolenie.eu

София, жк "Красна поляна"

Начално

от 1 април

тест за начална училищна
готовност

интервю

английски, руски

изобразително изкуство, приложни изкуства,
театър, пиано и солфеж, латино,
народни и хип-хоп танци

тенис на корт, колоездене,
плуване

3500 лв. годишно, с храна
и целодневно обучение, без транспорт

"Пейо Яворов"
http://yavorovschool.org/

София

Средно

от 1 март

тест и събеседване

тест за чужд език, български и
математика

английски, френски, немски, испански,
руски, полски, италиански

изкуства, театрална школа, компютър,
народни танци

плуване, баскетбол, тенис на
маса, фитнес

2300 eвро за целодневно обучение с храна
и учебници, без транспорт

"П. Р. Славейков"
www.slaveikov-school.org

София, жк „Княжево“

Средно

от 1 март

тест за училищна
готовност, предучилищен
клас

тест за училищна готовност

английски - 7-8 часа седмично

клуб "Християнска етика", рисуване и
приложни дейности, пиано, народни танци

спортни игри, футбол,
таекуондо

3800 лв. год. без допълнителните занимания,
храна и транспорт,
безплатна занималния до 4 клас

“Питагор”
www.parvamatematicheska.
com

София, Руски паметник

Начално

от 11 февруари

тест за начална училищна
готовност

тест по български,
математика, английски

английски – 10 ч. седм.

информационни технологии, забавна
математика, вокална група, приложни
изкуства, хип-хоп и народни танци

шах, футбол, баскетбол

3400 евро годишно или 10 вноски по 365 евро,
целодневно обучение, с храна, извъкласни
дейности, учебници, без транспорт и униформа

“Проф. Иван Апостолов”
www.ivanapostolov.bg

София, жк “Мусагеница”

Основно

1 април

удостоверение за училищна
готовност

прием само във 2 клас –
събеседване

английски - 10 часа седм., от 3 клас –
втори език по избор

ателиета по изобразително изкуство,
музика, танци, математика се изучава
по канадската система Jump Math

карате

3600 евро год. целодневно обучение с храна и
допълнителни занимания, без транспорт

прием от пети клас

тест по математика –
на 19 май, 6 юни, 3 юли

английски – 5-6 часа седмично

математика – 10 ч. седм., компютърно
обучение, клуб "Млад журналист", танци,
изобразително изкуство, информатика,
астрономия, математическа лингвистика

футбол, баскетбол

5-7 клас – 2000 евро год. или 10 вноски по 215 евро,
без храна и транспорт

тенис на корт, плуване,
фитнес, бойни изкуства, ски,
футбол

подготвителна група – 2680 евро год. за
обучение, 1-7 клас – 3420 евро год. за целодневно
обучение, без храна и транспорт, с пансион – от
5300 до 6200 евро год., вкл. храна

Първа частна
математическа гимназия
www.parvamatematicheska.
com

"Евроучилище Ровел"
www.rovel.bg

"Рьорих"
(с подготвителен клас)
http://roerich-school.org

"Св. Георги"
(с подготвителна група)
www.wondergroup.eu

София, Руски паметник

София, кв. "Иваняне"

София, кв. "Драгалевци"

София, жк “Лозенец”

Средно

Средно

Средно

Средно

от 10 май

от 1 февруари

разговор и тест за училищна
готовност

тестове по всички
общообразователни предмети

английски - 10 часа седм. За 1-4 кл., след 5
клас – немски, испански

компютър, рисуване, народни традиции
и обичаи, вокална група, театър, модерни
танци, уеб дизайн, подготовка за
международни сертификати по английски,
пансион

от 1 март

тест за училищна
готовност

тестове по български,
математика и за ниво по
английски

английски или немски - 10 ч. седм.,
от 3 кл. - немски, френски, испански,
английски като втори чужд език

забавна математика, пиано, театър,
компютри, вокална група, училищен вестник,
танци, фолклорни празници и ритуали, музика,
художествени пленери и екскурзии

плуване, волейбол, баскетбол,
ски, сноуборд, йога

целодневно обучение – 3798 евро год., без
транспорт, разсрочено плащане

от 15 февруари

тестове за училищна
готовност и по английски,
разговори с психолог и с
училищното ръководство

общообразователни тестове и
по английски, разговори с психолог
и с училищното ръководство

част от уч. програма в
подготвителната група и от 1
клас е на английски, втори чужд
език - от 3 клас, от 5 клас част от
общообразователните предмети са на
английски

пиано, компютърно обучение, танци, учебни
предмети „Философия с деца“ и "Морал и
етика", рисуване, млад изследовател

плуване, тенис, футбол,
художествена гимнастика,
балет, спортни танци, ски,
зелено училище, карате, йога

записване - 350 евро, такса обучение
подготвителен и първи клас – 3700 евро год., 2-4
клас – 3800 евро год., 5-7 клас – 4000 евро год., без
храна, транспорт, униформа и допълнителни
дейности

тестове по български,
математика, английски език

английски или немски - по 10 ч. седмично,
втори чужд език след 5 клас - немски,
италиански, руски, испански – по 8 ч.
седм.; разговорен английски 8 ч. мес. с
преподавател с роден език английски

математика - 8 ч. седм. плюс 3 ч. клуб
"Математика", компютър, пазарни
отношения, рисуване, европейска
цивилизация, училищен вестник на английски
език, балет, Клуб на знаещите и можещите

тенис на корт, плуване,
ски, шахмат, синьо и зелено
училище, карате

1-4 кл.- 6900 лв. год., 5-7 клас – 7200 лв. год. - вкл.
обучение и 3 пъти храна, без транспорт

"Св. Кл. Охридски"
www.st-kliment.hit.bg

София

Основно

от 1 януари

тест за училищна
готовност – български,
английски и математика

"Св. Наум"
http://svetinaum.net/

София, кв. "Бояна"

Средно

от 1 март

тест за училищна
готовност

удостоверение за завършен клас и
тест по чуждия език

немски, английски - 16 ч. седмично
с компютър, след 5 клас - испански,
френски, италиански

компютърно обучение, музика,
изобразително изкуство, базово училище
на СУ "Св. Кл. Охридски"

плуване, тенис, футбол, ски,
спортни танци, баскетбол

2800 евро год. с храна, без транспорт и спорт

"Св. София"
www.svetasofia.com

София, жк „Княжево“

Основно

предучилищeн и
първи клас - от 1.02, за
останалите класове –
от 20.05

тест за училищна
готовност

тест по български, математика,
английски и събеседване

английски - 10 часа седмично, немски или
руски от 5 кл.

музика и пиано, танци и хореография,
изобразително и приложно изкуство,
компютър, занимателна математика,
география, анимация

тенис на корт и на маса,
баскетбол, волейбол, футбол,
лека атлетика, ски, шах

4200 евро год., вкл. храна, допълнителни
занимания и транспорт

"Светлина"
www.svetlina.net

София

Основно, с
подготвителен
клас

от 1 март

тест за училищна
готовност

тест по български, английски,
математика

английски - над 20 часа седм., испански,
френски

компютър, музика, танци, театър

плуване, зимни кънки, ски,
езда, туризъм

от 2020 евро до 3960 евро год. според избора:
полуднево или целодневно обучение, със или без
храна, със или без спорт и извънкласни дейности,
без транспорт

"Увекинд"
www.uwekind.com

София, жк "Княжево"

Средно, с
предучилищен клас

от 1 март

разговор и тест за училищна
готовност

разговор и тест

първи език немски, втори език английски от 3 клас

театър, изобразително изкуство, танци

ски, туризъм, карате

3250 евро год., без храна и транспорт

пиано, музика, рисуване, театър

тенис на корт и на маса,
баскетбол, волейбол, шах

подготвителен и 1-4 клас - 1300 евро год., 5-7
клас – 1450 евро год., без храна и транспорт;
отстъпки за второ дете в семейството и за
деца на учители

"Бъдеще"
www.stoyanstroi-highschool.
com

Пловдив

Основно

от 1 март

по документи

по документи

английски: подготвителна група и 1 клас
- 3 ч. седмично, 5 и 6 клас – 6 ч. седмично,
след 5 клас - немски, испански - по избор

тестове по английски
и за проверка на личностните
качества

1 кл. - английски - 8 ч. седм., 2-7 кл. английски - 6 ч. седм., подготовка за
изпитите на Кембридж, 3-7 кл. - руски
език - 2 ч. седм., след 5 кл. - френски - 4
ч. седм.

компютър, танци, театър, музика, програми
„Философия на поведението“
и за възпитаване на социални умения

плуване, тенис, езда, ски

1-7 клас – целодневно обучение, 25-26 лв. на ден,
с храна, без транспорт

"Малкият принц"
www.edu-varna.com

Варна

Основно

от 1 май

тест за училищна
готовност

„Едмънд Бърк“
www.pls_eburk.com

Пловдив и Казанлък

Средно

от 30 март

събеседване

проверка на знанията
по английски

английски - 4-5 часа седм., втори чужд
език след 2 клас – китайски, корейски,
японски

компютърна зала, ситуативни игри

бойни изкуства и танци

1300 евро год. с храна

английски: 1 кл. - 6 ч. седм., 2-4 кл. - 7
ч. седм., 5 и 6 кл. - 8 ч. седм., 7 кл. - 6 ч.
седм., подготовка за езикови изпити и
допълнително английски

графичен дизайн, народни танци,
изобразително-творчески дейности

футбол, волейбол

2100 - 2300 лв. год. с храна, за транспорт 300 лв. годишно

английски - 9 часа седм., след 5 клас испански, немски, италиански по избор

компютър, информатика, музикален театър,
мултимедиен клуб, компютърен дизайн

тенис, бойни изкуства, ски,
аеробика, скуош, фитнес клуб

1700 евро год., без допълнителни занимания,
храна и транспорт

"Елин Пелин"
www.elin-pelin.biz

Стара Загора

Основно

от 1 февруари

събеседване

успех от предходната година не
по-нисък от 4.50, събеседване

"Класик"
www.classicschool.org

Пловдив

Средно

от 1 април

тест за училищна
готовност

тест "Класик" на училището

Таблицата подготви Мара ГЕОРГИЕВА

