ПЪРВО СУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”
Член на Асоциацията на

Кеймбридж училищата в България

Подготвя и сертифицира ученици за

участие в Международната награда
на херцога на Единбург - водеща
младежка програма за неформално
обучение и самоусъвършенстване

Сертификационен център на

Microsoft

Училище посланик на

Европейския парламент

Член на световния

образователен форум

ПЪРВО СУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”
Училището с най-високи резултати от
ДЗИ в област Търговище
Традиционно участие с проекти по
национални и европейски програми
„Еразъм +“ и др.
Училище за личностно развитие,
което води младите хора по пътя на
техните мечти – призови места на
състезания, олимпиади и конкурси,
успешна реализация в следваща
образователна степен и в избраната
професия.

ПЪРВО СУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”
Училище с отлична материална база,
висококвалифицирани и мотивирани
учители
Училище с изградена училищна
общност, позитивен обществен
имидж, разпознаваемо в национален
мащаб

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ” с разширено
изучаване на английски език
ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

математика,
информатика
с възможност за
избор на
допълнителните
профилиращи
предмети във
втори гимназиален
етап - английски
език,
информационни
технологии и др.

Броя точки от НВО по БЕЛ, умножени
по две;
Броя точки от НВО по математика,
умножени по две;
Оценката по математика и оценката
по физика и астрономия от
свидетелството за основно
образование, превърнати по скала в
точки, в съответствие с ДОС за
оценяването на резултатите от
обучението на учениците

ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ” с разширено
изучаване на английски език
От създаването на математическата паралелка, училището
трайно се налага като привлекателно място за любознателни
ученици. Неоспорим е фактът, че паралелките по математика
са фундаментът на гимназията. На съвременния свят са
необходими математически начин на мислене, на логика,
на причинно-следствени връзки. Всичко това неусетно се
изгражда чрез математиката и затова тя намира приложение
във всички области на науката и живота.
Математиката е универсалният предмет, тя е
универсалният измерител. Спецификата на тази паралелка
предоставя необятни възможности за реализация в над 30
различни университетски специалности, свързани с
компютърни науки, дизайн, нови технологии, лингвистика и
др. Традиционно учениците, които завършват математическа
паралелка, са приети в желаните от тях специалности,
изискващи приемен изпит по математика.

ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ” с разширено
изучаване на английски език
Програмирането, което се изучава в часовете по информатика
е от съществено значение за уменията на младите хора.
Информатиката е науката на последните десетилетия.
Съвременна, защото е компютърно обвързана, и комплексна,
защото подготвя специалисти за най-динамично развиващия
се бранш, а именно информационните технологии.
Разширеното изучаване на английски език органично се
вписва и допълва профилиращите предмети.

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” с разширено
изучаване на английски език
ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

английски език,
немски/испански
език
с възможност за
избор на
допълнителните
профилиращи
предмети във втори
гимназиален етап български език и
литература,
история и
цивилизации и др.

Броя точки от НВО по БЕЛ, умножени
по две;
Броя точки от НВО по математика,
умножени по две;
Оценката по БЕЛ и оценката по
английски език от свидетелството
за основно образование, превърнати
по скала в точки, в съответствие с
ДОС за оценяването на резултатите
от обучението на учениците

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” с разширено
изучаване на английски език

Пред младите хора днес стои важната задача да усвоят
ключови умения и компетентности, които са предпоставка за
по-доброто им реализиране в живота в условията на
глобализация. Една от ключовите компетентности е свързана
с изучаването на чужди езици.

Профилираната подготовка по английски език гарантира
постигане на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка в
края на ХІІ клас. Учениците придобиват основни знания,
умения и отношения, свързани с изграждането на езикова,
социолингвистична, междукултурна и комуникативна
компетентност чрез обучение в четири модула – „Устно
общуване“, „Писмено общуване“, „Езикът чрез литературата“ и
„Култура и междукултурно общуване“.

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” с разширено
изучаване на английски език
Немски език – най-разпространен в Европа. Немският се
нарежда на трето място като най-предпочитан език за
изучаване в света и вторият най-популярен след английския.
Алтернативно като втори чужд език учениците могат да
изберат испански език, който е вторият най-изучаван език в
света.

Възможността за избор на български език и литература и на
история и цивилизации като профилиращи във втори
гимназиален етап очертават хуманитарния облик на
единствената по рода си паралелка в града.
С това ново за училището и града предложение се
удовлетворяват желанията на голям брой ученици и родители.

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ” с разширено
изучаване на английски език
ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

биология и ЗО,
химия и ООС
с възможност за
избор на
допълнителни
профилиращи
предмети във
втори гимназиален
етап - английски
език,
информационни
технологии и др.

Броя точки от НВО по БЕЛ,
умножени по две;
Броя точки от НВО по математика,
умножени по две;
Оценката по биология и ЗО и
оценката по химия и ООС от
свидетелството за основно
образование, превърнати по скала в
точки, в съответствие с ДОС за
оценяването на резултатите от
обучението на учениците

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ” с разширено
изучаване на английски език
Силно препрочитан профил в училището. Обучението
по биология и химия се извършва в модерни кабинети и
лаборатории, от висококвалифицирани преподаватели.
Разширеното изучаване на английски език,
изключително важно за бъдещите лекари, медицински и
др. специалисти, за които английският е универсалният
инструмент за комуникация, за използване на
информация, за квалификации в чужбина. Придобитите
дигитални компетентности в часовете по
информационни технологии (избор) правят младите
хора уверени в използването на новите технологии.
Учениците постигат високи резултати на матурите
(най-висок процент отлични оценки). Всяка година над
90% от завършващите профила продължават в
направления, свързани с профилиращите предмети.

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ” с разширено
изучаване на английски език
Освен в специалностите медицина и дентална медицина,
възпитаници на този профил се реализират успешно в
професионални направления: ветеринарна медицина,
кинезитерапия, хранително-вкусова и козметична
промишленост, агрономство и др.
Възпитаници на нашето училище работят като лекари в
Медицинска академия, „Пирогов“, Многопрофилна
болница Търговище, Очна клиника на д-р Тасков и др.
Някои от лекарите работят в различни градове в Европа
и света. Илиян Илиев, възпитаник на биологична
паралелка, професор в Ню Йорк, скоро откри метод за
лечение на рядко заболяване, с което даде своя принос за
развитие на световната медицина.

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с разширено
изучаване на английски език
ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ
предприемачество,
информационни
технологии
с възможност за
избор на
допълнителни
профилиращи
предмети във втори
гимназиален етап английски език,
география и
икономика и др.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Броя точки от НВО по БЕЛ,
умножени по две;
Броя точки от НВО по математика,
умножени по две;
Оценката по технологии и
предприемачество и оценката по
информационни технологии от
свидетелството за основно
образование, превърнати по скала
в точки, в съответствие с ДОС за
оценяването на резултатите от
обучението на учениците

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с разширено
изучаване на английски език
Профилираната подготовка по предприемачество е
ориентирана към развитието на предприемаческа
култура и произтичащите от нея качества, умения и
отношение към предприемачеството. Тази култура е
основана на проактивното поведение, развиване на
иновативност и инициативност на младите хора, на
чувството им за отговорност и на мотивацията им за
успех.
Чрез практически занятия /и посещения в местни
фирми, банки и институции/ учениците ще усвоят
принципите на свободното пазарно стопанство, ще
формират умения на лидери, ще се научат да работят в
екип, ще разработват бизнес план и бизнес проекти, ще
управляват собствена учебна фирма.

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с разширено
изучаване на английски език
Учениците ще участват в „Мениджър за един ден“ и в
различни Иновационни лагери по програмите на
Джуниър Ачийвмънт България.
Придобити в часовете по информационни технологии
компетентности, дават допълнителна увереност за
свободно боравене с дигиталните технологии
Разширеното изучаване на английски език дава
универсален инструмент за комуникация и използване
на информация, така необходими на младия
предприемач.
Изучаването на география като профилиращ предмет
(избор) дава нужната подготовка, свързана с
предприемачеството и възможността за кандидатстване
в желани специалности.

ПЪРВО СУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”

https://1su-tg.com/?menu=Priem-8-klas
e-mail: contact@1su-tg.com
Тел. 0601 6-30-70
Директор: 0898534837
Зам. директор: 0894659407

