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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ “ 

село ВЕНЕЛИН, ОБЩ.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 

е-mаil:ou.venelin@abv.bg 

 

Ръководители на групи и области на извънкласни дейности , които ще се развиват  в Основно училище Свети, 

"Свети Кирил и Методий" с.Венелин през учебната 2017/2018 година 

1. Клуб "Приказен свят"- Руска Янакиева 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

2. Клуб "Да изразя себе си чрез танц"-Десислава Христова 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

3. Клуб "Вълшебството да твориш изкуство"-Марина Христова 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

4. Клуб "Етно-танци"-Жоржета Жекова 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

5. Клуб "Да изразя себе си чрез песен"-Жоржета Жекова 
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Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

6. Клуб "Народни танци" 3-4 клас-Ивелина Жекова 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

7. Клуб "Народни танци"1-2 клас Ивелина Жекова 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

8. Клуб "Занимателна математика"Елена Станева 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематичина подобласт: Природо-математическо знание 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

9. Клуб "Спортът-здрав дух, здраво тяло"Десислава Христова 

Тематична област: Спорт , Тематичина подобласт: Колективни спортове 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

10. Група за преодоляване на образователни дефицити по математика-І клас "Пчеличка" Анелия 
Димитрова 

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математика 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

11. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература-І клас"Четем и 
пишем",Елена Станева 
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Тематична област: Български език и литература, Тематичина подобласт: Български език и литература 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

12. Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика ІІ клас "Щъркел", Анелия 
Димитрова 

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математика 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

13. Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ -ІІ клас "Лиса", Ева Ангелова 

Тематична област: Български език и литература, Тематичина подобласт: Български език и литература 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

 

14. Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика-ІІІ клас"Орлета"Десимира Денева 

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математика 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

15. Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ ІІІ клас"Ястреб"-Десимира Денева 

Тематична област: Български език и литература, Тематичина подобласт: Български език и литература 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

16. Група за повишаване на грамотността по руски език-Янка Иванова 

Тематична област: Чужд език, Тематичина подобласт: Руски език 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

17. Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика 5-7 клас-Марина Христова 
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Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математика 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

18. Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика 2 клас "Мечо"-Ева Ангелова 

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математика 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

19. Група за преодоляване на обучителни затруднения по Човекът и природата-5-6 клас-Марияна Илиева 

Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Човекът и природата 

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Период на провеждане от 1.10.2017 г. до 14.9.2018 г. 

20. Група за допълнителна работа по математика ІІІ клас "Врабче"-Росица Йоргакиева 

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математика 

Дата на публикуване: 6.10.2017 г., Период на провеждане от 1.11.2017 г. до 14.9.2018 г. 

  

Ръководителите на групи по ИД спазват всички изисквания, произтичащи от Инструкция за изпълнение на дейностите по  

проект „Твоят час”.  

 

 

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

Милена Иванова Вителова 

с.Венелин 
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