ГРАФИК
на дейностите за приема на ученици
в пети клас:


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“ВАСИЛ КЪНЧОВ”
град ВРАЦА

Подаване на заявления за прием за
записване: от 01.06.2019 г. до 05. 06. 2019 г.

вкл.;


Разглеждане на заявления за прием за
записване от училищна комисия: на
06.06.2019г.;



Обявяване на списък с класираните деца:

06.06.2019 г.;


Записване на класираните ученици за пети
клас: от 07.06.2019 г. до 11.06.2019 г. с

оригинал на удостоверение за
завършен начален етап;


Попълване на свободни места за пети клас:
до 16.09.2019г.

Статутът на учебното заведение е
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ,
осигуряващо приемственост
между начален, прогимназиален
и гимназиален етап на
ОБРАЗОВАНИЕ.
Децата могат да се обучават на
едно място от първи до
дванадесети клас.

ЗА КОНТАКТИ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
за приемане на учениците:

 Копие от акт за раждане на детето;
 Оригинал на удостоверение за завършен
начален етап;
 Заявление по образец за записване.

гр.Враца 3000
ул.”Хан Аспарух” 17 п.к. 12
тел./ факс 092/62-05-27 директор
092/62-03-61 секретар
e-mail: vasilkunchov@yahoo.com
web site: vasilkunchov.com

СУ “ВАСИЛ КЪНЧОВ”
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

И ОЩЕ...

ОСИГУРЯВА ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ:

Предстои Ви важен избор!

Солидна езикова подготовка
Участие в регионални,
международни проекти

Изправ ени с те п ред
огромната
отговорност да изберете най-подходящата
образователна среда за Вашето дете.

национални

и

Участие в регионални и национални конкурси в
различни сфери

Всеки от Вас желае детето му не само да се
обучава, а да получи гарантирано най-доброто,
което системата предлага.

Физкултурен салон и фитнес зала
Специализирани кабинети
изобразително изкуство;

Екипът и ръководството на СУ „Васил
Кънчов“ - Враца гарантират, че заедно с това,
към Вашето дете, за целия период на обучение,
педагозите ще се отнасят с

по

музика

и

Библиотека с богат фонд и достъпен интернет
Актова зала със съвременна озвучителна и видеотехника

 висок професионализъм,
 персонално внимание,

Училищно кабелно радио

 грижа,

Задълбочена и качествена подготовка
общообразователните
предмети
висококвалифицирани педагози

 търпение,
 разбиране.

по
от

Убедени сме, че всичко това, заедно с
уютната и позитивна атмосфера на училището,
ще превърне

Едносменен режим на обучение
Обучение в атрактивна среда – уютни класни
стаи, оборудвани с компютри и мултимедии

СУ “Васил Кънчов” - Враца
в предпочитания избор
за Вас и Вашето дете.

Задълбочена подготовка по български език и
литература и математика в избираеми учебни
часове през целия прогимназиален курс (5. - 7. клас)

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Допълнителна подготовка по български език и
литература, математика, информационни
технологии и чужди езици във факултативни
учебни часове през целия прогимназиален курс (5. 7. клас)
Компютърно
кабинета.

обучение

в

три

компютърни

Достъп до Интернет в района на цялото училище
Възможност за извънкласни форми на работа
Безплатен транспорт с училищен автобус за
пътуващи ученици
Столово хранене

Много добри условия за спорт, както
подготовка и участия в различни състезания

и

Медицинско обслужване
Обучение на учители—стажанти от ВТУ, филиал
Враца
Гарантирана сигурност
видеонаблюдение, охрана

на

учениците

чрез

Екскурзии и зелени училища
Възможности за обучение на ученици
специални образователни потребности

със

