
Състезателна математика 

Школa към 

 34. ОУ „Стою Шишков“ 

 

 

„Сдружение Учители“ към 34. ОУ „Стою Шишков“ възобновява  през учебната 2021/2022 година следните 

извънкласни дейности: 

 

 „Състезателна математика“ –  2, 3 и 4. клас – Цел на школата е откриването и развитието на 

математическите таланти от ранна възраст, подготовка за участие в математически турнири.  

 Класовете са подходящи за децата с изявен интерес в математиката 

 Включва курс по извънкласна форма на обучение и състезателна математика, насочени към пълноценна 

подготовка за математически състезания и турнири.  

 Следва се годишния календар за математически състезания, в това число:„Черноризец Храбър“, 

Национална Математическа Олимпиада, „Софийски математически турнир“, „Иван Салабашев“, „Коледно 

математическо състезание“, „Европейско кенгуру“,  „Великденско Математическо състезание“, „Питагор“ 

и др. 

 Групите са от 5 до 12 деца от най-много 2 паралелки и при спазване на мерки за COVID-19 

 2. клас „Състезателна математика“: 

 2 модула х 15 занятия, 60 учебни часа годишно, 240 лв. за модул 

 1-ви модул – 18.10.2021-01.02.2022 г., 2-ри модул -  02.02.2022 г.- 31.05.2022 г. 

 1 занятие седмично – сряда 13:00 – 14:20 или петък 13:00 – 14:20 

 Материали за година 30 лв. 

 3. клас и  4.  клас „Състезателна математика“: 

 2 модула х 15 занятия, 60 учебни часа годишно, 270 лв. за модул 

 1-ви модул – 18.10.2021-04.02.2022 г., 2-ри модул -  07.02.2022 г.- 31.05.2022 г. 

 1 занятие седмично – 3. клас понеделник 13:20 – 14:50 или петък 13:00 – 14.20 

 1 занятие седмично – 4. клас вторник 13:20 – 14:50 или четвъртък 13:20 – 14:50  

 Материали за година 30 лв. 

 

Важно: Календарът за занятията е фиксиран в началото на годината - занятията по време на празник, се 

провеждат с предварително обявена промяна при старта на школата.  

 „Забавна математика и логика“ –  1. клас и ПГ – Цели  развитието на логическото мислене на децата., 

както и подобряване на вниманието, на концентрацията, способността за запаметяване. Постигане на по-добри 

резултати във всички области на учебния процес – по-бързо четене, по-бързо писане, по-лесно запаметяване и 

преразказване на текстове и дати, търсене на творчески решения. 

 Работи се за разбирането и логическите взаимовръзки между числата както и за придобиването на 

самочувствие и на увереност в собствените сили. 

 Повишава увереността и премахва страха от пресмятане на големи числа и на поредици от числа. 

 Групите са от 5 до 12 деца от най-много 2 паралелки и при спазване на мерки за COVID-19 

 2 модула х 15 занятия, 240 лв. за модул 

 1-ви модул – 18.10.2021-04.02.2022 г., 2-ри модул -  07.02.2022 г.- 31.05.2022 г. 

 1 занятие седмично – ПГ сряда 12:30 – 13:30 

 1 занятие седмично – 1. клас понеделник 13:00 – 14:00 или четвъртък 13:00 – 14:00 

 Материали за година 30 лв. 

 

Важно: Календарът за занятията е фиксиран в началото на годината - занятията по време на празник, се 

провеждат с предварително обявена промяна при старта на школата.  

 

 

 



Желаещите за участие се записват: 

 

1. чрез онлайн формуляр, в срок до 19:00ч. на 14.10.2021 г,.като попълнят линк  

 

2. внесат такса за участие, като използват един от следните начини: 

-  по банков път на следната сметка: 

Банка ДСК  

ЦЕВИ17 ЕООД 

IBAN номер: BG76STSA93000025606916 

Такса участие, ………………………………./ имена на ученик / 

- в 34. ОУ на 18.10, 19.10 или 20.10.2021 г. от 07:20 ч. до 08:10 ч. на Борянка Банишка –управител на 

фирмата, организираща „Състезателна математика“  в 34. ОУ 

- чрез класен ръководител за посредник между фирмата и родител 

 

 

 

Преподаватели: 

ПГ :  Снежина Гелева 

1. клас : Елка Йорданова 

2. клас : Мая Димитрова 

3. клас : Силвия Спасова 

4. клас : Виолета Добрева 

Резерва: Петя Андреева 

 

 

 

Борянка Банишка – 0888 706 282 

matteam@gmail.com 
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