
 

Вие сте родител на 
седмокласник? 

 
Без съмнение въпросът 
за избор на училище е 

на дневен ред в 
семейството Ви. 

Детето трябва да има 
доверие в 

себе си, но и да знае, че 
изборът на училище е 

сериозно решение, което има 
важни последствия. 

 

С Ваша помощ 

детето трябва да 

си отговори на 

редица въпроси: 

Прием 
за учебната 2021/2022 година 

 
 

 Какво харесва? 
 

 Самό ли обича да работи 
или в екип? 

 
 Кои са любимите му 

учебни предмети? 

 Готово ли е да учи дълго 
или предпочита бързо да 
придобие професия? 

 Харесва ли му да прави 
различни неща с ръцете си 
или го привлича науката? 

 Има ли артистични 
заложби или академични 
интереси? 

 Изкушават ли го 
ръководни задачи? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За повече информация: 

гр.Козлодуй, 
ул.“Тодор Каблешков“ №1 

тел: 0973/80886 
e-mail: kim_kozloduy@abv.bg 

www.kim-kozloduy.com 

 
 

Средно училище 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Козлодуй 
 
 
 

 

 
Профил: „Хуманитарни науки“ 

26 ученици с профилиращи 

предмети: 

 Български език и литература 

 История и цивилизация 
 

Балообразуване: 
утроеният резултат от НВО по БЕЛ и 

резултатът от НВО по математика 
плюс оценките от свидетелството за 

основно образование по БЕЛ и 
история, превърнати по скала в 

точки. 

Профил: „Математически“ 

26 ученици с профилиращи предмети: 

 Математика 

 Физика и астрономия 
 

Балообразуване: 
утроеният резултат от НВО по 

математика и резултатът от НВО по 
БЕЛ плюс оценките от свидетелството 

за основно образование по математика 
и физика, 

превърнати по скала в точки. 

mailto:kim_kozloduy@abv.bg
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Всяко училище има 
специфична среда, характерна 

ученическа аудитория и 
педагогически екип – с други думи 

– „характер“. 

Добре е да сте сигурни, че 
характерът на Вашето дете е 

съвместим с този, на училището, 
което избирате, с училищния дух и 

култура. 

Доброто училище помага на 
ученика да израства. То е 

взискателно, но и подкрепящо. 

Гледайте отвъд матурата. 

На 15 години малко деца знаят 
какво ще правят след 5 години. 

Доброто училище трябва да 
научи учениците на самооценка, да 
им помогне да определят целите си. 

Информирайте се за 
капацитета и ресурса на учителите 

да помагат на учениците да се 
развиват. 

Важни са консултациите, 
допълнителните часове, 

партньорството с различни 
институции и университети. 

Благополучието на вашето 
дете – фактор за правилен 

избор. 

Училището е място за живот 
в годините, в които ученикът 
оформя убежденията си, често 

открива призванието си, а 
нерядко е изправен пред 

предизвикателства. 
 

От значение е училището да 
разполага с екип от специалисти, 
които ще помогнат на детето ви 

при емоционални и други 
трудности. 

 
С избора на хуманитарна или 

математическа паралелка Вие 
избирате качествено обучение 
близо до дома, доверявате се на 

учители, които подкрепят своите 
ученици и ще им помогнат да 

надскочат себе си. 

 
Училището ни е в топ 20 на 

училищата в страната по резултати 
на ДЗИ, а броят на приетите 
ученици е равен на броя на 

завършилите в същата форма на 
обучение. 

 
Випускниците ни 

се реализират в 

престижни 

университети и 

впечатляват с 

академичните си 

успехи. 

 Ясните правила и сигурната среда, присъствието на възрастни на подходящи места през целия учебен ден 
създават чувство за сигурност, което не е за пренебрегване. 

 
 Може да е интересно да проверите какво се случва в училище, губят ли учениците часове, има ли кой да 
реагира, когато имат проблем. 

Три съвета, които биха могли да улеснят избора Ви. 
 

Три причини да изберете паралелка 
в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй 

 

 


