
 

 

Лятна работа 

в общински детски градини, училища и обслужващи звена 

в системата на средното образование на територията на 

община Варна 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

 

ФОРМИ НА ЛЯТНА РАБОТА 

 

 

Начално училище  

„Васил Левски“ 

 

 

Лятно училище;  

Клуб „Лятна академия”;  

Клуб „Приказен свят“;  

Училищен проект „Забавлявам се, играя и накрая 

всичко зная“ по Програма на Община Варна за 

образователна интеграция на деца и ученици от 

различни етнически групи и в неравностойно 

социално положение през 2016 година  

 

 

 

 

III Основно училище  

„Ангел Кънчев“ 

 

18.07-23.07.2016г. –  Банско,   хотел "Мурите", 

летуват  71 деца;  

24.07 -29.07.2016г. –  с. Рибарица, хотел 

„Св.Екатерина",  летуват  71 деца        

              

  



 

Основно училище 

„Васил Априлов“ 

 

Работа с изоставащи и напреднали ученици. 

Занятията се провеждат от 1.06.2016г. до 

15.06.2016г. 

 

 

Основно училище  

„Георги  Сава Раковски“ 

 

Школа по творческо писане 

Школа по математика 

Школа за спортна слава 

 

 

 

Основно училище  

„Добри Войников“ 

 

 

Ваканционен спорт – до края на месец ЮНИ – 

понеделник и сряда от 10.00ч. до 11.00ч.  

на спортната  площадка в училищния двор с  

г-н Димитър Димитров;  

Допълнителна работа с изоставащите ученици по 

Български език и литература и по Математика – 

провежда се в класната стая всеки ден от 10.00ч.  

до 11.00ч. от  дежурните учители от начален и 

прогимназиален етап през цялата лятна 

ваканция. 

 

 

Основно училище  

„Добри Чинтулов“ 

 

16.06.2016 г. – 07.07.2016 г. –  

Театър на английски език 

 

 

Основно училище  

„Захари Стоянов“ 

 

Провежда  се адаптивна лятна занималня за деца, 

приети в първи клас за учебната 2016/2017г. 

Заниманията се провеждат от 13.06.2016г. до 

24.06.2016г;  

Училищен проект „Включващо обучение“ по 

Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година  

 



 

 

Основно училище  

„Константин Арабаджиев“ 

 

 

Спортни игри – футбол, шах, народни танци, 

рисунки на асфалт;  

Училищен проект „Магията на словото“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година  

 

 

Основно училище  

„Капитан Петко войвода“ 

 

"Лятно училище" за  периода 20.06.2016г.- 

26.08.2016г.  със занимания по интереси и 

организиран отдих и спорт от 9.00 до 12.00ч. 

 

 

Основно училище  

„Отец  Паисий“ 

 

Допълнителна образователно-възпитателна 

работа по интереси с ученици с ниски/ 

незадоволителни резултати и застрашени от 

отпадане от училище: рисунка на асфалт, летен 

киносалон, турнир народна топка, Еко-клуб, 

ИТ(информационни технологии )-клуб. 

 

 

Основно училище  

„Панайот Волов“ 

 

Училищен проект „Едно училище за всички“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година  

 

 

Основно училище 

„Свети Патриарх Евтимий“ 

 

Провеждат се индивидуални консултации на 

учители с деца от начален етап и с едно дете със 

специални образователни потребности/ СОП/за 

компенсиране на пропуските в знанията и 

уменията. 

 



 

 

Основно училище  

„Стоян Михайловски“ 

 

 

Спортни игри, рисуване на открито, игри на 

английски език, занимания по компютърна 

анимация , творческо литературно ателие и др. 

 

 

Основно училище  

„Христо Ботев“ 

 

Лятно училище за бъдещите първокласници от 

20.06.2016г.  до 29.06.2016г.  от 9.00 до 12.00 ч.  

 

 

Основно училище  

„Цар Симеон  I“ 

 

Игри на открито, занимателна математика, четене 

на приказка, занимателен английски и др. 

 

 

Основно училище „Черноризец 

Храбър“ 

 

1-4 клас  -  Занимания по спортно ориентиране 

съвместно със СКО „Бегун”  - Варна от 

01.06.2016г.  до 10.06.2016г.;  

Зелени градски лагери съвместно с ТД „Родни 

балкани” от 01.06.2016г. до 30.06.2016г.;  

 

ПГ – Лятна академия от 01.06.2016г. – 

17.06.2016г. 

 

 

Средно общообразователно 

училище  

„Гео Милев“ 

 

От 01.08.2016г.  до 31.08.2016 –  

Център по литература и приложни изкуства: 

ползване на библиотечния фонд  на училището; 

организирани  ролеви  игри; рисунки на асфалт,  

изработване на  пана от приложни материали. 

 

 

Средно общообразователно 

училище  

 „Елин Пелин“ 

 

Училищен проект „Училище за родители“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година  

 



 

 

Средно общообразователно 

училище  

 „Любен Каравелов“ 

 

 

По проект към ЦОИДУЕМ /Център за 

образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства/ „Най-хубавото се вижда 

само със сърцето" през месец юни  ученици са 

включени в следните клубове – „Танцувай с мен", 

„Рисувам природата, за да я пазя", „Опознавам 

моя роден град", „Знайко", Родителски клуб 

"Приятели";  

-Лятно училище за деца от ПГ и бъдещи 

първокласници.; 

- Училищен проект „Да говорим български“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година  

 

 

Средно общообразователно 

училище  

„Пейо Крачолов Яворов“ 

 

 

Занимателна математика,  

изработване на оригами,  

предприемачество,  

декопаж,  

волейбол,  

забавна астрономия 

 

 

Средно общообразователно 

училище  

 „Свети Климент Охридски“ 

 

Училищен проект „Фолклорна дъга“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година 

 

 

Национална гимназия  

за хуманитарни науки  

и изкуства  

„Константин Преславски“ 

  

• Осма научно-фолклорна експедиция по 

училищен проект „Аспарухово – бъдеще за 

фолклорния свят“ от 15 до 20 юли 2016г. с 

ученици от 5 до 12 клас 



 

• Пленери с учениците от паралелките 

профил „Изкуства – изобразително 

изкуство“: 

-  м. юли 2016 г. – градски пленер с 

учениците от 8 клас 

-  м. септември 2016 г. – градски пленер с     

учениците от 9, 10, 11 и 12 клас  

• Участие на учениците от паралелките 

профил „Изкуства – хореография“ в 

Международен фестивал „Трикси“ в  

КК „Албена“ през м. юли 2016 г. в две 

възрастови групи – 6-8 клас и 9-11 клас 

 

 

Общински детски комплекс - 

Варна 

 

От 1.08.2016г.  до 31.08.2016г.  децата, които 

желаят, могат да посещават по 2 часа преди обяд 

формите на ОДК: изобразително приложно 

изкуство,  

летен лагер „Зелено училище“,  

оригами,  

творителница и др. 

 

 

Народна астрономическа 

обсерватория  

и планетариум  

„Николай Коперник“ 

 

Лятно звездно приключение  в планетариума  - 21 

юни – 1 юли 2016 г.:   

Ученици 2-4 клас: занимания във вторник и 

четвъртък от 10.30 часа до 12:30 часа;  

Ученици 5-6 клас: занимания в сряда и петък от 

10.30 часа до 12:30 часа. 

 

 

Обединено  

детско заведение  

№ 13 „Детска радост“ 

 

Проект „Подай ръка-да вървим заедно“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година 

 



 

Обединено  

детско заведение  

№ 14 „Дружба“ 

 

Проект „Ръка за ръка“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година 

 

 

Обединено  

детско заведение  

№ 31 „Боров кът“ 

 

Проект „Равни възможности за всички деца“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година 

 

 

Целодневна  

детска градина  

№ 4 „Теменужка“ 

 

Проект „Общуването обединява“  

по Програма на Община Варна за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни 

етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2016 година 

 

 


