
Заповядайте при нас в 

осми клас!



ПРИЕМ 

НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС  ЗА

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

За учебната 2020/2021 година училището извършва прием на

ученици в профил «Софтуерни и хардуерни науки» с

профилиращи предмети Информатика, Информационни

технологии и География и икономика.



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА:

■ Да се развиват интелектуалните способности на учениците за анализ на информационни
проблеми и моделиране на решения чрез използване на обектно ориентиран подход.

■ Да се използват утвърдени стандарти в софтуерните технологии и интегрираните среди с
визуални средства за изграждане на потребителски интерфейс.

■ Да се постави акцент върху развитието на логическото мислене, изобретателност при намиране
на софтуерни решения в съчетание с максимално приложение на налични библиотеки от програми и
създаване на предпоставки за развитие на умения и способности за самостоятелно учене.

■ Всеки ученик да придобие основни компетентности, необходими при решаване на практически
проблеми чрез създаване и използване на цялостно разработени софтуерни проекти.

■ Да се набележат основните направления за приложение на информатиката като
интердисциплинарна наука в съвременното динамично и глобално свързано общество с цел да се
подпомогнат учениците в избора им на професионалната реализация или на специалност във висше
учебно заведение.

■ Учениците, обучавани в този етап, да бъдат активни участници в учебния процес с помощта на
съвременни средства за обучение и съвременни педагогически практики.



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ:

• Осигуряване на базисна подготовка на учениците за продължаване на
обучението в университет със специализация в областта на информационните
технологии (ИТ) и/или професионална реализация в софтуерния бизнес.

• Предоставяне на възможност учениците да добият увереност за прилагане на
ИТ в разнообразни ситуации, свързани с предметната област, научните
изследвания, обществото и конкретните организации.

• Осигуряване на обучение, насочено предимно към придобиване на практически
знания и умения за ефективно прилагане на подходящи ИТ при решаване на
комплексни и актуални за съвременното общество задачи.

• Формиране на умения за работа в екип при разработка на софтуерен проект,
чрез активно участие на всеки член на екипа при реализиране на конкретни задачи
и постигане на специфични цели.



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И 

ИКОНОМИКА:

■ Да разшири и задълбочи знанията и уменията на учениците за природни,

демографски, геополитически, икономически и обществени явления и

процеси.

■ Да развие географската култура за разбиране и разумна дейност в

географското пространство.

■ Да формира модели на поведение за активна гражданска позиция на

ученика.



КЛАСИРАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

КЛАСИРАНЕТО

Класирането се извършва по бал, който се образува от: оценката по БЕЛ от НВО

плюс утроената оценка по Математика от НВО плюс оценките по

Информационни технологии и Математика от Свидетелството за основно

образование.

Документи за участие в класирането се подават онлайн на адрес: priem.mon.bg.

При промяна ще бъдете своевременно осведомени. При желание, можете да бъдете

индивидуално консултирани в училище или по телефона.



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

Опитни и компетентни 

учителски кадри

21 учители с V  ПКС, 1 учител с 

IV ПКС и 2 учители със  II ПКС



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

Оборудвани компютърни кабинети



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

Училищен стол със здравословна и топла храна

Безплатен транспорт от всички населени места в община Кочериново и 

от гр.Рила

Медицинско обслужване



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

Модерно оборудвани кабинети, обновен физкултурен салон, 

кабинет за отдих и занимания по интереси, библиотека



УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО  БОТЕВ», ГРАД КОЧЕРИНОВО Е УЧИЛИЩЕ 

С НАД 150 ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО .

ТУК ДЕТЕТО ВИ:

Ще е спокойно, 

сигурно и 

защитено



ЗА КОНТАКТИ:

e-mail: sou_kocherinovo@abv.bg

www.su-kocherinovo.com

Телефони:

(07053) 22 36 - дирекция

(07053) 22 20 – канцелария

Адрес на училището:

гр.Кочериново

ул.”Св.Иван Рилски” №113


