
Обучителни курсове по математика за 4. клас за учебната 2022/2023 година 

Заниманията по математика за 4. клас са предназначени за ученици, които имат 

повишен интерес към математиката. Учебното съдържание е съобразено с възрастовите 

знания и умения на учениците по математика, като надгражда училищната 

общообразователна подготовка. Програмата за работа включва разглеждане на теми и типове 

задачи, присъстващи в математически състезания.  

 

Вариант 1: Обучителен курс от 90 учебни часа, разпределени в две части. 

Основният обучителен курс се състои от 90 учебни часа, разпределени в две части, като 

всяка от двете части се състои от 15 занятия по 3 учебни часа. 

След приключване на тридесетте занятия, всеки учител има право да организира и до 

15 допълнителни учебни часа за учениците си, предназначени за тренировка на уменията им 

за решаване на състезателни теми в тестова форма. 

Занятията се провеждат в събота (или неделя) в сградата на ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков“ Бургас. Имайки предвид динамичното време, в което живеем и променящата се 

епидемиологична обстановка, има вероятност част от занятията да се провеждат 

дистанционно в електронна среда. За целта е добре  учениците да могат да ползват 

необходимата техника. 

Броят на учениците в група е не по-малко от 10 и не повече от 15. 

Стойността на обучителния курс е 1350 лв., които се внасят като дарение по банковата 

сметка на УН на ПМГ-Бургас на две вноски – за всяка от двете части се внасят по 675 лв. и за 

всяка направена вноска се сключва договор за дарение. 

Забележка: Ако в семейството има две деца, посещаващи обучителни курсове, 

организирани от УН при ПМГ–Бургас, то стойността на Част-1 на курса по математика за 4. 

клас е 675 лв., а на Част-2 е 540 лв. 

Преподаватели:  Виолета Тодорова, Галина Вълканова, Йовка Николова, Петя Димова  

 

Вариант 2: Обучителен курс, занятията на който се провеждат само online 

Тези заниманията ще се провеждат САМО дистанционно в електронна среда. За целта е 

добре  учениците да могат да ползват необходимата техника и платформа ZOOM. 

Обучителният курс е предназначен за ученици, които имат повишен интерес към 

математиката, като учебното съдържание е съобразено с възрастовите им знания и умения и 

включва теми и типове задачи, присъстващи в математическите изпити и състезания, 

покриващи изцяло тематиката по факултативна подготовка в четвърти клас.  

Обучителният курс се състои от 100 учебни часа, разпределени в две части, като всяка 

от двете части се състои от 25 занятия по 2 учебни часа. 

Броят на учениците в група е не по-малко от 12 и не повече от 18. 

Стойността на обучителния курс е 1500 лв., които се внасят като дарение по банковата 

сметка на УН на ПМГ-Бургас на две вноски – за всяка от двете части се внасят по 750 лв. и за 

всяка направена вноска се сключва договор за дарение. 

Забележка: Ако в семейството има две деца, посещаващи обучителни курсове, 

организирани от УН при ПМГ–Бургас, то стойността на Част-1 на курса по математика за 4. 

клас е 750 лв., а на Част-2 е 600 лв. 

Преподавател:  Динко Раднев 


