Школи и курсове към СМБ – секция Плевен
за учебната 2018/2019 г.
брой
часове

цена в лв

начална дата

Математика

30

150 лв.

2 клас

Математика

40

200 лв.

3

3 клас

Математика

40

200 лв.

4

4 клас

Математика

40

200 лв.

5

7 клас

Математика

88

11.11.2018
10,00 часа
28.10.2018
I гр.-9,00 ч.
II гр. 11,00 ч.
28.10.2018
I гр.-9,00 ч.
II гр. 11,00 ч.
28.10.2018
I гр.-9,00 ч.
II гр. 11,00 ч
06.10.2018
9,00 часа

6

7 клас

Български език
и литература

88

7

ДЗИ

Български език
и литература

80

№

клас

предмет

1

1 клас

2

380 лв.

680 лв.

380 лв.

при
участие и
в двата
курса

400 лв.

място на
провеждане
ОУ „Д-р П.Берон“
МГ”Гео Милев”
МГ”Гео Милев”
МГ”Гео Милев”
МГ”Гео Милев”

07.10.2018
9,00 часа

МГ”Гео Милев”

07.10.2018
9,00 часа

СУ“Ст.Заимов“

Информация за учениците от 1 до 4 клас
1

Предварително записване– на 22.10. и 23.10.2018 г. от 16,30 до 18,30 часа в офиса на СМБПлевен, ул. „Вардар“ 9.

2

Родителите изпращат заявка свободен текст в срок до 21.10.2018 г.
на e-mail: admin@smb-pleven.com.

3

В деня на първото занятие записването за 2 клас, 3 клас и 4 клас ще започне 30 мин. преди
началото на съответната група.

4

Сумата може да се внесе наведнъж, на 2 или 3 вноски при преподавателя на школата.

5

Сроковете за внасяне на сумите:

6



Първа вноска- при записване;



Втора вноска – до 16.12.2018 г.



Трета вноска – до 24.02.2019 г.

При записване в школите на две деца от едно семейство, родителят заплаща за всяко дете

75% от таксата.

Информация за учениците от 7 клас и 12 клас
1

Предварително записване– на 04.10. и 05.10.2018 г. от 16,30 до 18,30 часа в офиса на
СМБ- Плевен, ул. „Вардар“ 9.

2

Родителите изпращат заявка свободен текст в срок до 03.10.2018 г.
на e-mail: admin@smb-pleven.com.

3

В деня на първото занятие записването ще започне 30 мин. преди началото.

4

Сумата може да се внесе наведнъж, на 2 или 3 вноски при преподавателя.

5

Сроковете за внасяне на сумитее:

6



Първа вноска- при записване;



Втора вноска – до 16.12.2018 г.



Трета вноска – до 17.03.2019 г.

Записалите се ученици в курсовете за 7 клас и 12 клас ползват правото да участват без

такса в пробните изпити по БЕЛ и математика, организирани от СМБ- Плевен.

