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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН  

ПЛАН-ПРИЕМ -VIII КЛАС  

В  

ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ - ВРАЦА 

  



I. ВЪВЕДЕНИЕ: 

Училищната програма за подготовка и реализация на държавния план-прием в Профилирана 

природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“, град Враца се основава  на: 

 Закона за предучилищното  и училищното образование  

 Стратегия за развитие на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца. 

 

ІІ. ВИЗИЯ НА ППМГ „Акад. Иван Ценов“ 

 

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и в бъдеще ще следва завета на своя патрон: „Ентусиазъм в 

учението и в работата, търпение и упоритост, интерес към науката”. ППМГ „Акад. Иван Ценов“ 

ще продължава да бъде силна, сплотена и активна автономна общност от ученици, учители и 

родители. Образователната институция ще подкрепя и насърчава развитието на способностите на 

всеки ученик, ще бъде гарант за качествена профилирана и общообразователна подготовка. 

Прилагайки както традиционни, така и съвременни и иновативните методи в обучението, екипът 

от педагогически специалисти ще продължава да изгражда силно мотивирани и 

конкурентноспособни личности. Тяхната успешна реализация ще бъде индикатор за утвърден стил 

в образованието. Доказали сме качествено образование и отговорно отношение към 

професионалните ни задължения. ППМГ е училище, което във времето е доказало устойчиво 

високи резултати, показани на регионално, национално и международно ниво. През 2017 г. се 

класирахме на десето място в страната на база национално външно оценяване по български език 

и литература, математика и английски език. Нашите ученици традиционно показват високи 

резултати на държавните зрелостни изпити (38 място в страната) и заемат призови места на 

национални и международни олимпиади и състезания. 

ППМГ се е утвърдил като образователен център за цяла Северозападна България, който не 

само запази и осъществи приема в паралелки с профил „Математически“, профил „Софтуерни и 

хардуерни науки“ и профил „Природни науки“, но и ги разви и постига всяка година все по-високи 

резултати. Доказателство за това  е постигнатият най-висок бал на нашите паралелки при приема 

за учебната 2017/2018 г. в област Враца.  

Училището ни е обезпечено с висококвалифицирани учители и отлична материално-

техническа база за осигуряване на качествено образование. 

 

 ІII. ЦЕЛ  

 

Постигане на качествен план-прием за учебната 2018/2019 г. в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. 

Враца 

 

IV. ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ППМГ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СИ? 

„Стилът в образованието“ е девизът на едно от най-реномираните училища в България – 

Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, гр. Враца. Учениците 

на ППМГ успешно се конкурират със своите връстници от сродните училища в страната на 

национални и международни състезания и олимпиади.  

 Приемът в ППМГ „Академик Иван Ценов“ се осъществява в пет паралелки в профили: 

„Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“, всички с интензивно 



изучаване на английски език.  

Обучението се осъществява от учители с дългогодишен опит, висок професионализъм и 

авторитет, които редовно повишават своята квалификация. Сред учителите един е носител на 

докторска степен на науките, 6 учители - на I ПКС, 17 – на II ПКС, 2 - на III ПКС, 3 – на IV ПКС и 

10 - на V ПКС. Доказателство за високото качество на учебния процес са високите резултати на 

учениците на ДЗИ и НВО, на кандидатстудентските изпити и завоюваните призови места на 

национални олимпиади и състезания. На учениците се осигуряват стипендии за отличен успех, 

както и социални стипендии. 

В резултат на обучението възпитаниците на ППМГ придобиват отлични компютърни и 

математически умения и високо ниво на владеене на английски език. Развиват логическото си 

мислене, своите умения да анализират, да правят прогнози и да изграждат хипотези, да решават 

задачи и казуси, свързани с опазване на околната среда и икономическото развитие на страната. 

В училището са оборудвани кабинети по профилиращите предмети: 2 кабинета по 

математика, 4 - по информатика, 2 - по биология и ЗО, а по физика и астрономия, химия и ООС, 

география и икономика и български език и литература - по един кабинет. Осигурени са условия за 

използване на интерактивни образователни практики в класните стаи. Гимназията разполага с 

интернет зала и библиотека, училищен бюфет, фитнес зала, модерно оборудвана спортна зала и 

спортни площадки на открито. Училищният парк е приятно и предпочитано място за отдих и 

почивка. По проект на община Враца „Повишаване на енергийната ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на гр. Враца”, сградата на ППМГ е цялостно санирана и обновена. 

Подменени са отоплителната инсталация и абонатната станция на училището.  

Уважаеми ученици,  

ППМГ е мястото, където ще развивате таланта и потенциала си, ще бъдете мотивирани и 

вдъхновени да следвате мечтите си и да ги превръщате в реалност, ще се научите да вярвате в 

себе си и да бъдете отговорни – а всичко това е гаранция за бъдещата Ви професионална 

реализация! Доверете ни се, защото ние сме Стилът в образованието! 

 

V. ПРОФЛИ: 

 

През учебната 2018/2019 г. приемът на ученици в VIII клас ще се осъществи: 

- профил Математически, математика и информатика – 1 паралелка (26 ученици) 

- профил Математически, математика  – 1 паралелка (26 ученици) 

- профил Софтуерни и хардуерни науки, Информатика и ИТ – 1 паралелка (26 ученици) 

- профил Природни науки, Биология и ЗО и химия и ООС – 1 паралелка (26 ученици) 

- профил Природни науки, Биология и ЗО– 1 паралелка (26 ученици) 

 

VI. БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ПРОФЛИ: 

 

 профил Математически – удвоения резултат от НВО по български език и 

литература + удвоения резултат от НВО по математика + оценката от 

свидетелството за завършено основно образование по български език и литература 



(превърната в точки) + оценката от свидетелството за завършено основно 

образование по математика  (превърната в точки). Максимален брой точки: 500 

 профил Софтуерни и хардуерни науки  – удвоения резултат от НВО по български 

език и литература + удвоения резултат от НВО по математика + оценката от 

свидетелството за завършено основно образование по български език и литература 

(превърната в точки) + оценката от свидетелството за завършено основно 

образование по информационни технологии (превърната в точки). Максимален 

брой точки: 500 
 

 профил Природни науки  – удвоения резултат от НВО по български език и 

литература + удвоения резултат от НВО по математика + оценката от 

свидетелството за завършено основно образование по български език и литература 

(превърната в точки) + оценката от свидетелството за завършено основно 

образование по биология и ЗО  (превърната в точки). Максимален брой точки: 500 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

  

1. Да се сформира комисия за осъществяване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 

г. 

 срок: 30.03.2018 г. 

 отг.: Директор 

2. Да се провеждат регулярни работни срещи на комисията по приема за проследяване на 

изпълнението на настоящия план. 

 срок: 13.04-14.09.2018 

 отг.: Директор 

3. Изготвяне на информационни табла: 

 в класните стаи на VII клас 

 срок: 13.04.2018 г. 

 отг.: кл. ръководители 

 във фоайето на I етаж 

 срок: 13.04.2018 г. 

 отг.: Лилия Маркова 

4. Да се проведат родителски срещи за VII клас за разясняване графика за дейности при прием 

на ученици след завършено основно образование. 

 срок: 27.04.2018 г. 

 отг.: кл. ръководители 

5. Осигуряване на участие на в родителски срещи, организирани от РУО за популяризиране 

на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. в ППМГ-Враца. 

 срок: 27.04.2018 г. 

 отг.: кл. ръководители 

6.  Изготвяне на рекламни материали – презентация с профилите, брошури и плакати. 

 срок: 30.04.2018 г. 

 отг.: Н. Ангелова и Д. Боянова 



7. Създаване на информационен консултативен  център за родители. 

 срок: 31.04.2018 г. 

 отг.: Н. Ангелова и Д. Боянова 

8. Изготвяне на материали за щанда на Панаира на образованието. 

 срок: 25.04.2018 г. 

 отг.: Председателите на МО 

9. Участие в телевизионни предавания за популяризиране на успехите на наши ученици. 

 срок: 10.06.2018 г. 

 отг.: Главни учители 

10. Изготвяне на рекламни карета за местните печатни и електронни медии. 

 срок: 30.04.2018 г. 

 отг.: Н. Ангелова 

11. Провеждане ден на отворените врати. 

 срок: 11.05.2018 г. 

 отг.: Председателите на МО 

12. Провеждане на тестове по  БЕЛ и математика. 

 срок: 21-23.05.2018 г. 

 отг.: комисия НВО 

13. Запознаване на учениците от VII клас с резултатите от тестовете. 

 срок: до 06.06.2018 г. 

 отг.: кл. ръководители 

14. Получаване на сл. бележки с резултатите от проведените тестове по  БЕЛ и математика. 

 срок: 13.06.2018 г. 

 отг.: Л. Маркова и кл. ръководители 

 


