
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ 

От учебната 2013/2014 година Училищното настоятелство при ПМГ 
“Акад. Н. Обрешков“ гр.Бургас организира платени курсове по: 

 Математика за 3 клас – 60 учебни часа  
       Преподавател: Виолета Тодорова 

 Математика за 4 клас – 90 учебни часа  
Преподавател: Юлия Хараламбиева 

 Математика за 5 клас – 90 учебни часа 
Преподавател: Динко Раднев 

 Математика за 6 клас – 90 учебни часа 
Преподавател: Динко Раднев 

 Математика за 7 клас – 90 учебни часа 
Преподаватели:  Ганка Вътева,  
 Виолета Тодорова  

 Математика за 12 клас – подготовка за матура – 100 учебни часа 
Преподаватели:  Надя Николова,  
 Алексина Кичева,  
 Виолета Тодорова  

 Математика за 12 клас – подготовка за кандидатстудентски 
изпити ТУ – 120 учебни часа  

Преподаватели:  Надя Николова,  
 Алексина Кичева,  
 Виолета Тодорова  

 Математика за 12 клас – подготовка за кандидатстудентски 
изпити ИУ – 120 учебни часа  

Преподаватели:  Надя Николова,  
 Алексина Кичева,  
 Виолета Тодорова  

 Математическа лингвистика – 90 учебни часа 
Преподавател: Динко Раднев 

 



 Училищен вестник – 5-9 клас – 60 учебни часа  
Преподавател: Ирина Кънчева – 087 9819310 

 Програмиране на SCRATCH – 5-7 клас – 70 учебни часа  
Преподаватели: Нина Илиева – 08809306205 
 Соня Димова – 087 6560812 

 Програмиране на С++   -   5-8 клас– 72 учебни часа 
Преподаватели: Нина Илиева – 08809306205 

 Соня Димова – 087 6560812 
 Цифрова фотография AdobePhotoshop -5-7 клас – 72 учебни часа 

Преподавател: Соня Димова – 087 6560812 
 Цифрова фотография AdobePhotoshop -8-10  клас – 72 учебни 

часа 
Преподавател: Нина Илиева - 08809306205 

 Програмиране с VisualBasic 2012 – 8-10 клас -72 учебни часа  
Преподавател: Росица Георгиева - 08809478178 

 Уеб програмиране с HTML5, CSS и JavaScript – 8-10 клас – 70 
учебни часа 

Преподавател: Весела Вангелова - 088 6800340 
В курса се изучават из основи езиците за описание HTML5 и CSS, 

както и скриптовия език JavaScript, чрез които се описват и програмират 
статични и динамични уебсайтове. 

 Уеб дизайн с HTML, CSS – 7-8 клас – 50 учебни часа 
Преподавател: Тодорка Трифонова – 098 94773373 

В курса се изучават из основи езиците за описание HTML и CSS, 
чрез които се описват статични уебсайтове. 

 ШКОЛА „ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ” 
 
Г-жа Димитринка Вълчева – учител 
по БЕЛ, организира школа   
„Творческо ателие”, подходяща за 
извънкласна дейност на обучение на 
ученици от V, VI и VII клас. 
 

 



Ателието предлага  подходящи  форми за работа с надарените деца чрез:   
• Създаване на необичайни комбинации и определени равнища на 

абстрактност; 
• Генериране на ярки, живописни образи и представи; 
• Използване на различни гледни точки, описване на нещата отвътре, 

откъм скритата им страна; 
• Излизане извън обичайните граници, използване на неочаквани 

елементи, изненада, разглеждане на ситуацията в измеренията на 
бъдещото. 

Занятията ще се провеждат всяка събота в рамките на един 
астрономически час между 9,00 и 10,00 часа. 
За повече информация: Д. Вълчева – GSM: 088 46 46 056, е-mail:  
didiraya@abv.bg. 
 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в съответния курс се 
извършва от 18.09.2013 г. до 27.09.2013 г. в ПМГ“Акад. 
Н. Обрешков“ в стая 205, ІІ етаж, след представяне на 

вносна бележка за внесена по банков път такса. 
 

Работно време: 
 

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 
от 13.30ч. до 18.00ч. 

 
Заплащането на таксата се извършва по банков път на три части:  

до 28.09.2013г. 
до 10.01.2014г. 
до 10.03.2014г. 

Банкова сметка: IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19 

 BIC: TTBBBG22 

Титуляр на сметката: СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 

Заниманията за отделните курсове се провеждат по график в събота. 
Начална дата 05.10.2013г.  

mailto:didiraya@abv.bg


За повече информация: В. Тодорова – GSM: 0899 903 606 (след 13.30 
часа). 

Уважаеми родители и ученици, запознайте се предварително с 
общите условия за провеждане на курсове, организирани от 

Училищното настоятелство при ПМГ ‘’Акад. Н. Обрешков”. 
  

Общи условия за провеждане на курсовете може да видите ТУК 
 

Заявление за записване може да изтеглите от ТУК 
 

http://pmgbs.com/wp-content/uploads/2013/09/obshti_uslovia.pdf
http://pmgbs.com/wp-content/uploads/2013/09/zaiavlenie_kursove.pdf

