
УСЛОВИЯ 

за провеждане на курсовете по 
ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

 

1. В  курсовете учениците изучават езици за програмиране и алгоритми.  
Акцентира се върху приложението им в ежедневните дейности от реалния живот, което ще помогне за 
бъдещата реализация на децата. Курсовете включват: 

• изучаване на основните и най-известни езици за програмиране; 

• обучение за работа в различни програмни среди; 

• изучаване на най-известните алгоритми в математиката и информатиката; 

• работа в онлайн платформи; 

• работа с файлова система; 

• работа по проекти; 

• създаване на програми и приложения. 

2. Курсовете по програмиране се водят от д-р Цветана Димитрова - старши учител по информатика и 
информационни технологии в МГ - гр. Пловдив. 

3. Занятията се провеждат в неделни, празнични или ваканционни дни, но има възможност за гъвкавост при 
изработване графика на часовете.  

4. Редовните занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (всеки по 45 мин.) с малка почивка 
между тях. 

5. След приключване на всички нива от курса учениците получават свидетелство, удостоверяващо 
придобитите знания и умения. 

6. Таксата за участие за едно ниво от 15 учебни часа е 120 лева (при 18 часа - 144 лв., а при 21 часа – 168 лв.). 

7. Таксата се внася преди да започне курса.  

8. Минималният брой участници в група е 7.  

9. Курсът би могъл да започне и с група от 6 ученика, но тогава таксата за участие ще бъде 140 лева за ниво от 
15 учебни часа (при 18 часа - 168 лв., а при 21 часа – 196 лв.). 

10. Ако по някакви причини курсът не може да започне на обявената дата – внесената предварително такса се 
възстановява (или, като вариант, се предлага по-късна начална дата за провеждането на курса).  

11. При наличие на обективни причини (например заболяване на преподавателя или отсъствие на повече от 
половината участници), заниманието се отлага и курсът автоматично се удължава с броя на отложените 
часове. 

12. При отсъствие от занимание родителят е длъжен да уведоми ръководителя и да уточни кога евентуално 
може да бъде взето пропуснатото занятие. За усвояване на пропуснатия материал преподавателят 
провежда индивидуален урок с ученика срещу доплащане от 10 лв. за 45 минутен учебен час. 

13. Участниците са длъжни да се отнасят отговорно към учебния процес: 

• точно да изпълняват задачите, поставени от преподавателя; 

• да не инсталират (или деинсталират) програми на компютъра, на който работят; 

• да не закъсняват за часовете; 

• да не нарушават реда и дисциплината; 

• да опазват материално-техническата база; 

• да пазят чистота. 

14. При нарушаване условията за провеждане на курса родителите на ученика се уведомяват, а при системното 
им нарушаване той се отстранява.  

15. При констатирано увреждане на материално-техническата база родителите се задължават да възстановят 
стойността на евентуално повреденото от ученика имущество. 

 
Декларирам, че съм запознат с условията за провеждане на курсовете по ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ: 
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