ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

Район „Младост”

7-14 г.

Тренировки по
плуване

ЦПРЛ-ССШ София
Тел. 0878 99 64 73
Зорница Диляновакоординатор

дежурни
треньори по
график

05.06.- 15.07.2019 г.Понеделник, сряда от 10,00ч.
до 11,00ч.;
от 11,30ч. до 12,30ч. вторник
и четвъртък;
от 13,00ч. до 14,00ч.всеки
ден

Плувен басейн в 144
СУ „Народни
будители”

Район „Младост”

12-16 г.

БАСКЕТБОЛ

БК „АХИЛ”
Тел. 0886029228

А. КУЧКОВ

5 до 15 юли 2019г. от
понеделник до четвъртък

81 СУ „Виктор Юго”

СО - район

7 до 10

Лятна занималня

60 ОУ

дежурни
учители по
график

03.06.- 28.06.2019 г. от 08:00
до
16:00ч.

60 ОУ

СО, Сердика

12-13 г.

Компютърна
графика

29.СУ „Кузман Шапкарев“

Надя Гецова

21.06.2019-27.06.2019 г.
Петък, понеделник
21.06.2019 г. – 13,35 ч./4
уч.часа
24.06.2019 г. – 11,00ч./ 4
уч.часа
27.06.2019 г. – 08,30 ч./ 4
уч.часа

Кабинет 309

СО, - район
"Сердика"

7-11 г.

Посещения на
музеи, кино,
занимателни игри,

29.СУ „Кузман Шапкарев“

Анна
Дюлгерова

03.06.2019-14.06.2019 г.

Кабинет 105

От понеделник до петък

Двора на училището,

"Сердика"
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ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

спорт, туризъм

СО - район
"Сердика"

От 4 до 7
клас

8-11 г.
СО Сердика

ПРОГРАМА „ЛЯТНА Районна администрация и
ВАКАНЦИЯ МКБППМН
11”Програмата
включва занимания
по: футбол,
волейбол, спортни
игри, народна
топка, бадминтон,
плуване, туризъм.
Други дейности Пешеходна
обиколка на
забележителностите
в гр. София,
посещение на
исторически обекти,
манастир "Свети
Мина"
Лятно училище
Тематични
занимания свързани
с историята на

100 ОУ „НГеров”,
oung100@mail.bg;
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МАЯ МИТЕВА
Тел. 0886 130
875
Райна
Сотирова
Тел. 0887 111
728

Дежурни
учители по
график

ден/дни
от
седмицата

дата
(от – до)

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

От 09.00 до 13,00 ч.

Музеи, паркове,
киносалони, Витоша

01.07.2019 - 12.07.2019 г.

Провежда се по
предварително
изготвена програма

10.00 часа

03.06.19 г. - 28.06.2019 г.
8.00 - 13.00 ч.

Помещение в
сградата на
училището , външна

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

София и нейните
забележителности

8-11 г.
СО Сердика

СО Сердика

СО Сердика

район„Илинден“

8-11 г.

8-11 г.

7 - 18 г.

Лятно училище
Тематични
екскурзии ,
посещения на музеи
и обществени
институции

Лятно училище
Спортни игри

Лятно училище
Екология и опазване
на околната сред

плуване

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

Тел.029316053

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

спортна площадка

100 ОУ „НГеров”,
oung100@mail.bg;

Дежурни
учители по
график

03.06.19 г. - 28.06.2019 г.

Тел.029316053

8.00 - 13.00 ч.

100 ОУ „НГеров”,
oung100@mail.bg;

Дежурни
учители по
график

03.06.19 г. - 28.06.2019 г.

Дежурни
учители по
график

03.06.19 г. - 28.06.2019 г.

8.00 - 13.00 ч.

Тел.029316053
100 ОУ „НГеров”,
oung100@mail.bg;

8.00 - 13.00 ч.

Тел.029316053
ПГТЕ „Хенри Форд“0898670-365pgtehford@abv.bg

–3–

Михаил
Червеняков

01.07- понеделник 9.0015.08

събота

19.00

Музеи и исторически
забележителности по
план

Парк „Света троица”

Двора на училището

басейн
училището

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

Спортен клуб
6 - 18 г.
район„Илинден“

тенис на

„Via tennis star“

корт

0888-50-52-78

Мира Иванова

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

01.06- понеделник10.00

на кортовете

01.09.

в кв. „Захарна

неделя

16.00

фабрика“

web : viatennisstar.com
6 -12 г.

Класически балет и
характерни танци

район„Илинден“

НЧ” Г.С.Раковски -1925”

Ева Желева

0879 061 882

1.07.- вт./четв.

16,00

Балетна зала III етаж

30.8.

17,00

читали-

02/8 22 07 34

щето

email:ilinden.rakovski@abv.bg
5 - 6 г.

Английски език

НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

район„Илинден“

над 7 г.

Ударни
инструменти

НЧ”Г.С.Раковски-1925”

район„Илинден“

Снежина

1.07- вт./ четв.

16,00

ст.№215

Стефанова

30.8.

16,40

читали-щето

Венцеслав

01.7.пон./четв.

11,00-

ст.№206

Арсов

30.8

читалището
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ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

над 7 г.

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Китара

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

НЧ“Г.С.Раковски-1925“

Период на провеждане
Ръководител
(име)

Милен Джуров

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

01.08 пон./чет.

час
(от – до)

14.00

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

ст. 206

31.08

8 - 16 г.
район„Илинден“

модерни

НЧ „Роден край -

танци,

1931“

хип-хоп

0886-460-307

01.07.

пон./петък

10.00

в читалището

Мая Китова

31.07.

14.00

Юлия Танева

4-6 юни -вторник

ДГ № 153

сряда , четвъртък – 10.00

„Св. Троица“

3-28 юни

45-то ОУ

9.30- 11-30 ч. всеки ден

басейн

Roden_kraj@abv.bg

район„Илинден“

3 - 7 г.

Опознаване на
чужди култури и
народи

ДГ № 153

,,Приказна кубка за
Япония“; ,,Приказна
кубка за Африка“

0884-801-577,

„Св. Троица“

02/822-34-48
dg_153@abv.bg

5 - 6г.
район„Илинден“

Плуванетренировки

ДГ № 153

Юлия Танева

„Св. Троица“
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ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

7 г.

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Излет в планината

район„Илинден“

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

ДГ № 153

Период на провеждане
Ръководител
(име)

Юлия Танева

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

22 юни събота 9.00

„Св. Троица“
3 - 6 г.

Еднодневна

ДГ № 158 „Зора“

екскурзия

0882-887-183

Витоша

16.00
02.07. вторник
Иванка
Тончева

dg158@abv.bg

район„Илинден“

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

9.00
16.00

Маршрут:
София с. Мрамор -

и БГ „Травел“

с. Балша - София

02/832-27651
3 - 6 г.

Спортни игри

Иванка
Тончева

ДГ № 158 „Зора”
0882887183

район„Илинден“

район„Илинден“

24.06. понеделник 9.00
16.00

Гр. Банкя
„Пътека на здравето“

dg158@abv.bg и ДГ 25-Банкя

3 – 7 г.

Детски лагер

ДГ № 179 „Синчец“

на море

0884-801-578,

Цветанка
Стоянова учител

dg179@abv.bg

Десислава
Манолова –6–

Гр. Приморско
25.06. – 02.07.2019 г.

Х-л „Белица“

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

старши
учител
Столична
Средец
София-град

8 - 10 г.

народна топка,
футбол

12. СУ „Цар Иван Асен II“

Валентин
Сухоруков

От 03.06.2019 до 14.06.20199.00 – 12.00 часа

Училищен двор

Столична
Средец
София-град

9 – 10 г.

народна топка,
футбол

12. СУ „Цар Иван Асен II“

Даниела
Джурова

От 15.06.2019 – 30.06.2019

Училищен двор

Столична
Средец
София-град

11- 13 г.

народна топка,
футбол

12. СУ „Цар Иван Асен II“

Лиляна
Стефанова

От 17.06.2019 до 04.07.2019

Столична
Средец

14 – 15 г.

волейбол, футбол

12. СУ „Цар Иван Асен II“

Силвия
Занкова

От 01.07.2019 до 04.07.2019

Николай
Георгиев

От 04.07.2019 до 09.07.2019

София-град
Столична
Средец
София-град

15 – 16 г.

волейбол, футбол

12. СУ „Цар Иван Асен II“
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- 10.00 – 12.00 часа
Училищен двор

- 10.00 -12 .00 часа
Училищен двор

- 10 – 12.00 часа

- 10.00 – 12.00 часа

Училищен двор

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

СО р-н Подуяне

СО р-н Подуяне

СО р-н Подуяне

СО р-н Подуяне

Възрастова
група
(години
от – до)

3-7год.

3-7год.

7-10 г.

3-7год.

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Народна топка
Състезателни игри
на двора Футбол

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

103 ДГ

Игри на дама
Скачане на въже
Скачане с чували
Футбол

103 ДГ

Кулинарни
технологии, Техника
и технологии,
Изкуства и култура,
Математика Лятно
училище

42 ОУ

Футбол

105 ДГ

Период на провеждане
Ръководител
(име)

Дежурни
учители по
график

03.06.2019 до 30.06.2019 г.

Дежурни
учители по
график

03.06.2019 до 30.06.2019 г.

Ръководители
на занимания
по интереси

03.06.- 14.06.2019 г.

Сградата на
42 ОУ

03.06.2019 до 31.07.2019 г.

Двора/футболно
игрище на ДГ №105

Дежурни
учители по
график

Подвижни игри

3-7год.

Народна топка
Състезателни игри

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

Двора на ДГ №103

Вторник и четвъртък
Двора на ДГ №103

Понеделник и сряда

дежурни
учители по
график.

Игра на дама

СО р-н Подуяне

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

Понеделник, сряда и петък
от 10,00ч.- 11,00ч.

Дежурни
учители по

105 ДГ
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03.06.2019 до 31.07.2019 г.

Двора/футболно
игрище на ДГ №105

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Футбол

СО р-н Подуяне

10 г.

Група „Научи се да
рисуваш“

199 ОУ

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

график

Понеделник и сряда

Мария
Кацарска

от 02.06.2019 г. до 30.06.2019
г.

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

199 ОУ

всеки ден
9.30 – 11.50
СО р-н Подуяне

10 г.

Група „Да се
запознаем с руския
език и културен
живот“

Татяна
Стефанова

199 ОУ

от 02.06.2019 г. до 30.06.2019
г.

199 ОУ

всеки ден
12.30 – 14.50

СО р-н Подуяне

3-7 г.

Спортен празник;
Колективни игри на
открито

Учители по
групи

173 ДГ

03.06.2019 г.- 9,3011,00 ч.

01.06.2019 г.-14.09.2019 г.

Активна и редовна
физическа
активност;

Дежурни
учители по
график

Спортни състезания;
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173 ДГ

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

Запознаване на
децата със
заобикалящата ги
природа;
Четене на детска
литература.
Грижи за цветята
и растенията на
двора на ДГ
СО р-н Подуяне

3-7 г.

Спортен празник

110 ДГ и ТА Ситникол

Учители 3 и 4
група

03.06.2019 /понеделник/ 916ч.

Витоша – Драгалевски
манастир

СО р-н Подуяне

4-6 г.

1.Еднодневна
екскурзия

92 ДГ

В. Ненкова

1.05.06.2019 г.

1.село Конска

М. Иванова

2.18-25.06.2019 г.

2. град Приморско

дежурни
учители по
график

05.06.- 31.08.2019 г.- вторник
,сряда и четвъртък

Училищна
библиотека

2. Летен лагер
СО р-н Подуяне

7-13 г.

Читателски клуб

124 ОУ

– 10 –

10-11ч .

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Период на провеждане

Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

СО р-н Подуяне

7-13 г.

Компютърни
забавления

124 ОУ

дежурни
учители по
график

05.06.- 31.08.2019 г.понеделник и петък 10-11 ч.

Компютърна зала

СО р-н Подуяне

7-13 г.

Забавна математика

124 ОУ

дежурни
учители по
график

17.06.-31.08.2019 г.сряда-от
11-12ч

Кабинет

СО р-н Подуяне

11-18

-Волейбол начинаещи

130 СУ

Цонка Санчес

01.07.- 26.07.2019 г

Голям физкултурен
салон на 130 СУ

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

9-10 години

Столична
Район Подуяне
Гр. София

7-8 години

Столична
Район Подуяне
Гр. София

7-8 години

Столична
Район Подуяне

7-8 години

час
(от – до)

-Волейбол – понедени и
сряда от 10 -12 часа

-Народни хора начинаещи

Столична
Район Подуяне
Гр. София

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

-Народни хора – вторник и
четвъртък – от 10 до 12 часа

Приказка за
общуването без
агресия

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167
ou143@abv.bg

Таня Колева

Хранене и здраве

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167
ou143@abv.bg

Румяна
Вартабедян

От 03.06.2019г. до 20.06.2019г

Понеделник - петък

Английски език

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167
ou143@abv.bg

Цветина
Милева

От 03.06.2019г. до 28.06.2019г

Понеделник - петък

Забавна математика
с Еnvision

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167

Красимира
Йорданова

От 03.06.2019г. до 28.06.2019г

Понеделник - петък
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От 03.06.2019г. до
20.06.2019г.

Понеделник - петък

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Гр. София
8-12 години

Столична
Район Подуяне
Гр. София

8-12 години

Столична
Район Подуяне
Гр. София

8-10 години

СО – район
„Изгрев”, София

СО – район
„Изгрев”, София

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

ou143@abv.bg

Столична
Район Подуяне
Гр. София

СО – район
„Изгрев”, София

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

9-10 г.

8-11 г.

8-12 г.

Лека атлетика,
баскетбол

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167
ou143@abv.bg

Десислава
Тодорова

От 03.06.2019г. до 28.06.2019г

Понеделник - петък

Щафетни игри,
футбол

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167
ou143@abv.bg

Ивелина
Тасева

От 03.06.2019г. до 28.06.2019г

Понеделник - петък

Извънкласно четене

143.ОУ „Георги Бенковски“
02/8465167
ou143@abv.bg

Цанка Илиева

От 03.06.2019г. до 15.07.2019г

Понеделник - петък

Майстори на
фантазията и
творческото
мислене

11.ОУ,,Св.П.Зографски“

Журналистическо
студио:Електронен
вестник,блогър и
влогър

11.ОУ,,Св.П.Зографски“

zograf011@abv.bg

9.00-12.40 ч.

Клуб по английски
език-развитие на
комуникативни
умения

11.ОУ,,Св.П.Зографски“

03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

02/8627248
zograf011@abv.bg

Виктория
Пангарова

Мариета
Минова

02/8627248
zograf011@abv.bg
– 12 –

Понеделник-петък
8.30-11.40 ч.
03.06.2019 г.-11.06.2019 г.

Маринела
Лакова

02/8627248

03.06.2019 г.-11.06.2019 г.

Понеделник-четвъртък

Понеделник-петък
14.00-16.10 ч.

11 ОУ,
класна стая

11 ОУ,
класна стая

11 ОУ,
класна стая

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

СО – район
„Изгрев”, София

СО – район
„Изгрев”, София

СО – район
„Изгрев”, София

СО – район
„Изгрев”, София

СО – район
„Изгрев”, София

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

8-9 г.

Театрална
работилница,,Мечо
Пух“

I-IV клас

I-IV клас

I-IV клас

I-IV клас

Дейности с
изобразително
изкуство

Дейности с игри
на открито

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

11.ОУ,,Св.П.Зографски“

zograf011@abv.bg

105. СУ „Атанас Далчев“/
02/862 – 04-73

час
(от – до)

03.06.2019 г.-11.06.2019 г.
Теодора
Дякова

02/8627248

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

Понеделник-петък
9.00-13.00 ч.

Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

11 ОУ,
класна стая

03.06.2019 г. - 14.06. 2019 г.
Учители в
начален етап

Понеделник-петък

105. СУ „Атанас
Далчев“

08:20 – 11:45 ч

105. СУ „Атанас Далчев“
02/862 – 04-73

03.06.2019 г. - 14.06. 2019 г.
Учители в
начален етап

Понеделник-петък

105. СУ „Атанас
Далчев“

08:20 – 11:45 ч

Дейности с работа
по български език
и математика

105. СУ „Атанас Далчев“

Дейности по
интереси

105. СУ „Атанас Далчев“

02/862 – 04-73

03.06.2019 г. - 14.06. 2019 г.
Учители в
начален етап

Понеделник-петък

105. СУ „Атанас
Далчев“

08:20 – 11:45 ч

02/862 – 04-73
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Учители в
начален етап

03.06.2019 г. - 24.06. 2019 г.
Понеделник-петък

105. СУ „Атанас
Далчев“

ИНФОРМАЦИЯ
за заниманията по интереси в град София
през лятната ваканция – 2019 г.
Община, район
населено място

Възрастова
група
(години
от – до)

Занимания
по интереси
(вид дейност)

Организатор
(училище, ЦПЛР, община,
читалище и др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от
седмицата

час
(от – до)

08:20 – 16:00 ч
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Място на провеждане
(зала, училище,
басейн и др.)

