
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!                ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! 

                                     
След 1 октомври започват заниманията в групите и кръжоците 

към Общински детски комплекс – Несебър. 
 

  Информационнни технологии -   инж.Г.Иванова 

    
Придобиване на компютърна  грамотност и практическа  подготовка с компютър на базата  

на Windows, Word, Excel, Internet  и др. програмни продукти. 

От вторник до събота 

от 11ч. до 16 ч. по график 

  Английски език-   Нелка Бяндова       
 

     
Езиково обучение съобразено с възрастта и възможностите на  децата, в условията на активен  

диалог. 

Вторник и четвъртък    

16.30 – по график по групи 

 



 Краезнание -  Антония Костадинова  

              
Опознаване  историята и настоящето на родния край.Изследване живота на видни местни жители,  

оставили траина следа в историята на града. 

              Събота – 15ч. 

Дискусионен клуб – Руска Димова 

     

 
 
На Вашето внимание теми  за любовта и семейството, за красивото и грозното, за мъдреци и учени, 

и това, което вълнува тийнеджърите и това, което вълнува тийнеджърите. 

       Сряда – 18ч. 

 

 

  



 

                         Клуб “Лего-конструиране” - Мима Петрова 
 

      
Проектиране и моделиране с конструкторите “Лего”, работа  с разнообразни материали. 
                                                         Събота  – 15.30ч.  

 Школа по спортни танци “Фантазия”- Светла и Митко Атанасови                   

  
Усвояване на движения и стъпки от  стандартните танци- “Валс”,“Танго”;латино-американските – 

“Самба”, “Ча-ча”, “Румба”, “Джайф”. 

       Събота и неделя от 15ч. - възрастовите групи по график 

 

 



 Школа по  класически балет -Добринка Бахова              

    
Развива усещането на децата за ритъм, приобщава ги към магията на танца. 

                     Събота и Неделя – 10.30ч. 

 Студио за модерни танци “Звезди”- Антон Стоянов 

 
   
Под звуците на любимите ви хтове, ще танцувате и спортувате 

                     Събота и неделя –12.30 ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 Вокална група “Морски звездички” - Таня Илинова 
 

    

        
 

Разучаване на весели детски песни, развитие на певческите способности. 

Участие в концерти, конкурси, фестивали. 

Събота и неделя – от 11 ч. - по график 

  

 

 
         

 

Школа “Китара”  -  Димитър Петров 
Изучаване на солфеж,овладяване  на инструмента, запознаване с живота и 

произведенията на велики композитори. 

Сряда и петък от 11.00 ч / 14.00 ч  

По график индивидуално. 

 

 



 

 

 Изобразително и приложно изкуство,  Школа “Моден дизайн” - Михаела Георгиева 

 

     
 
Навлизане в света на цветове,форми и багри.Към всеки се подхожда индивидуално. 

Участие в изложби и конкурси. Чрез красотата, която сами създават, децата възпитават у себе си усет 

към творчество, фантазия. 

Четвъртък и Петък–11ч./13.30ч.   

Събота и Неделя –11ч.до 16 ч. 

 

 

 

 


