
                                                                                                        
  

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Училищното ръководство уведомява родителите и учениците, обучаващи се 

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Венелин, общ. Долни чифлик, обл. 

Варна, че през учебна 2020-2021 г. в училище ще бъдат сформирани групи за 

допълнителна работа по предмети, които ще работят по проект „Подкрепа за 

успех”. 

1. Група за допълнителна работа по БЕЛ 1 клас 

2. Група за допълнителна работа по БЕЛ 2 клас "Бъди грамотен"  

3. Група за допълнителна работа по БЕЛ 2 клас "Чета и пиша правилно"  

4. Група за допълнителна работа по БЕЛ 3 клас "В царството на думите"  

5. Група за допълнителна работа по БЕЛ 3 клас "Пиша и чета"  

6. Група за допълнителна работа по БЕЛ 4 клас "Учим заедно български език"  

7. Група за допълнителна работа по БЕЛ 4 клас "Четем и пишем"  

8. Група за допълнителна работа по БЕЛ 5 клас " Ян Бибиян"  

9. Група за допълнителна работа по БЕЛ 5 клас "Родна реч"  

10. Група за допълнителна работа по БЕЛ 6 клас  

11. Група за допълнителна работа по БЕЛ 7 клас "Феникс"  

12. Група за допълнителна работа по БЕЛ 7 клас "Орел"  

13. Група за допълнителна работа по история и цивилизации 5 клас  

14. Група за допълнителна работа по история и цивилизации 6 клас  

15. Група за допълнителна работа по математика - 5 клас  

16. Група за допълнителна работа по математика - 7 клас  

17. Група за допълнителна работа по математика 1 клас  

18. Група за допълнителна работа по математика 2 клас "Знам и мога"  

19. Група за допълнителна работа по математика 2 клас "Искам да знам"  

20. Група за допълнителна работа по математика 3 клас "В света на числата"  

21. Група за допълнителна работа по математика 3 клас "В царството на числата"  

22. Група за допълнителна работа по човекът и природата 6 клас "Да опозная природата"  

23. Група за допълнителна работа по човекът и природата 6 клас "Човекът- част от природата" 

 


