
  

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“               

 

Проект „Подкрепа за успех“ 2020/2021 учебна година 
Общо 22 групи 

  17 групи за допълнителни обучения по Проект „Подкрепа за успех“ – I –  X клас 

 

№ 

Допълнително обучение 

по учебен предмет  

Наименование на групата Клас 

 

 

1. 

 

 

7x Български език и 

литература  

Родният език I 

БЕЛ – 2 клас II 

БЕЛ – 3 клас III 

Езиков свят IV 

Знам и мога  VI 

Уверени на НВО VII 

Готови за НВО X 

 

 

2. 

 

 

 

8 x Математика 

 

Математиката е за всеки I 

Математика 2 клас II 

Математика 3 клас III 

Математиката лесна и 

интересна 

IV 

Математика VI a VI 

Математика VI б VI 

Математика 7 а клас VII 

Математика 7 б клас VII 

3. Английски език Английски език VI б клас VI 

Useful grammar  

Полезна граматика VIII б 

клас 

VIII 

3 групи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап преодоляване 

на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на 

компетентностите с цел успешно полагане на държавните зрелостни изпити  

  
№ 

Допълнително обучение 

по учебен предмет  

Наименование на групата Клас 

 

  1. 

Български език и литература  

клас  

Готови за матура XII 

2. 

 

Английски език Practical English  

Практически английски 

XI 

3. Биология Готови за матура по Биология XII 

2  групи за занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за 

повишаване на мотивацията за учене по проект „Подкрепа за успех”  

  
№ 

Направление Наименование на групата Клас 

 

   1. 

Изкуства и култура Щастливци V - VII 

 

 2. 

 

Изкуства и култура Шарено колело  

II - IV 

 



  

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“               

 

 

Проект „Подкрепа за успех“ 2019/2020 учебна година 
Общо 21 групи 

  15 групи за допълнителни обучения по Проект „Подкрепа за успех“ – I –  X клас 

 

№ 

Допълнително обучение 

по учебен предмет  

Наименование на групата Клас 

 

 

1. 

 

 

5x Български език и 

литература  

Български език и литература 1 

клас 

I 

Групата на госпожа Ковачева II 

Езиково пътешествие III 

Готови за НВО VII 

БЕЛ 7 б клас VII 

 

 

2. 

 

 

 

9 x Математика 

 

Математика 1 клас I 

Група математика Ковачева II 

Математическо приключение III 

Математика 1 III 

Допълнителното обучение по 

математика четвърти клас 

IV 

Математика V a V 

Математика V б V 

Математика 7 а клас VII 

Математика 7 б клас VII 

3. Английски език Английски език VIII б клас VIII 

3 групи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап преодоляване 

на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на 

компетентностите с цел успешно полагане на държавните зрелостни изпити  

  
№ 

Допълнително обучение 

по учебен предмет  

Наименование на групата Клас 

 

  1. 

Български език и литература  

клас  

Готови за матура XII 

2. 

 

Английски език Успех на матурата по АЕ XII 

3. Биология Биология XII 

3  групи за занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за 

повишаване на мотивацията за учене по проект „Подкрепа за успех”  

  
№ 

Направление Наименование на групата Клас 

 

   1. 

Изкуства и култура Арт ателие VI 

 

 2. 

 

Изкуства и култура Приказна мозайка“  

V 

3. Изкуства и култура Танцувай с мен  

II 

 



  

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“               

 

 

 

Проект „Подкрепа за успех“ 2018/2019 учебна година 
Общо  8 групи 

 
  6 групи за допълнителни обучения по Проект „Подкрепа за успех“ – I –  X клас 

 

№ 

Допълнително 

обучение по учебен 

предмет  

Наименование на групата Клас 

 

 

1. 

 

 

3 x Български език и 

литература  

Групата на г-жа Ковачева I 

БЕЛ 2 клас II 

Български език и литература 4 

клас 

IV 

 

 

2. 

 

 

 

3 x    Математика 

 

Група математика Ковачева I 

Група за обучителни затруднения 

"Забавна математика" 

II 

Допълнителното обучение по 

математика трети клас 

III 

2 групи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап преодоляване 

на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на 

компетентностите с цел успешно полагане на държавните зрелостни изпити  

  

№ 

Допълнително 

обучение по учебен 

предмет  

Наименование на групата Клас 

 

  1. 

Български език и 

литература  клас  

Готови за матура XI 

2 Биология Биология XI 

 


