
На фона на общото притеснение за слабите резултати на седмокласниците от изпитите 
по български език и литература и особено по математика, в  Първо частно прогимназиално 
училище – Бургас децата за поредна учебна година постигнаха отлични резултати, а учили-
щето отново е пред всички ОУ и СОУ в областта. 

    На специално тържество, проведено на Седемте Рилски езера на 1 юли, учениците полу-
чиха послания за здраве, успех и просперитет. 

    Първенците от ПЧПУ надникнаха от високо в циркусите  Седемте Рилски езера, Урдини 
езера и Паниците, посетиха величествения 70-метров Скакавишки водопад и изкачиха върхо-
вете първенци в района: Езерни връх-2544м, връх Дамга-2669м, връх Зелени камък-2532м, връх 
Харамията-2465м и връх Отовица-2697м.  

    Успехите на училището са закономерни. Откакто се води статистика, за седма поред-
на година ПЧПУ е на първо място по успех на изпитите за прием след седми клас от всички 
ОУ и СОУ в областта. 

    Сравнението на оценките на училището и областта са следните:                          
Шестиците по БЕЛ в областта са под 8%,  а  в ПЧПУ са над 22%,  – 3 пъти по висок резул-

тат.  Двойките, тройките и четворките в областта са над 58 %, а в ПЧПУ такива оценки 
няма – всички ученици от училището имат много добри и отлични оценки.

По математика двойките и тройките в областта са повече от половината от оценките 
– 55,9%, а отличните оценки  са едва 3 %. В ПЧПУ няма слаби и средни оценки а отличните 
оценки са близо 17%. – над 5 пъти повече от средното за областта.      

   
    Средният успех по български език и литература от изпитите след 7 клас на училището е 

много добър 5,32, при среден успех за областта – добър 4,06, а средният успех по математика 
в училището е много добър 5,02 срещу среден успех за областта – среден 3,35.    

    Всяка година учениците, завършили 7 клас в ПЧПУ, традиционно продължават обучени-
ето си в реномирани колежи в чужбина, Американския колеж в София и в най-престижните 
профилирани гимназии в Бургас и София.       

И тази година ПЧПУ реализира 100% прием на учениците от седми клас в профилирани и 
професионални гимназии:                                     

Американски колеж – София – 1;
немска гимназия – 3;
английска гимназия – 9,
гимназия за романски езици с испански език – 1, 
природоматематическа гимназия – 3,
търговска гимназия – 1.                                                                             
    Учениците от ПЧПУ имат отлична подготовка по всички учебни предмети. Показател 

за това е Националното външно оценяване, което се провежда от МОН за  4 и 7 клас ежегод-
но.   В статистическите данни на МОН училището е на първо място сред всички ОУ и СОУ 
в областта с 25,78 точки. 

     Успехите на ПЧПУ са плод на политиката на училището –  поставянето на  детето в 
активна учебно-работна среда, екипната работа, взискателността  на учителите и строги-
ят ред  и дисциплина в училището.  

    През 2016-2017 учебна година ПЧПУ извършва  подбор на ученици в 5, 6 и 7 клас за 24-
ти пореден път. Уважаеми родители, инвестицията в образованието на Вашето дете е най- 
стратегическата инвестиция.

    Не се колебайте. Очакваме Ви!

4 брой 710, 15-21 юли 2016 г Фактор

Първо частно прогимназиално училище е на първо място по успех на изпитите за прием след VII клас

JULY MORNING 2016  ПОСРЕЩНА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ 
ОТ ПЧПУ  НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Изгревът на July Morning  
2016 на 7-те Рилски езера

  На връх Зелени камък 

 На Езерни връх
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