НА JULY MORNING ПЧОУ И ТАЗИ ГОДИНА ИЗПРАТИ УЧЕНИЦИТЕ СИ С РИТУАЛ НА ВРЪХ МУСАЛА
Първо частно основно училище пак отново на първо място в областта
ПЧОУ отново изпрати седмокласниците си с проведено
нависоко тържество. Най упоритите седмокласници на
училището посрещнаха july morning на 1 юли, на връх
Мусала. На ритуал там всеки от тях си пожела здраве,
попътен вятър и нови успехи. По време на дългото
изкачване по хребета към най-високия връх на Балканския
полуостров, учениците почетоха по своеобразен начин
големия български писател Алеко Константинов, автор на
„До Чикаго и назад“, „Бай Ганьо“ „Пази, боже, сляпо да
прогледа“, „Разни хора, разни идеали“ и др., като
преминаха през връх Алеко висок 2711 м. Тържеството
бележи края на учебната година и края на инициативите
посветени на 25 годишнината на училището. На връх
Мусала то бе споделено и аплодирано от много
чуждестранни гости на България – англичани, французи,
израелтяни, руснаци, поляци унгарци, както и от много
българи, любители а природните красоти.
И тази учебна година седмокласниците от ПЧОУ
постигнаха отлични резултати. Училището отново е на
първо място в областта сред всички основни и средни
училища в областта.
Успехите са очаквани и закономерни. Откакто се води
статистика, за девета поредна година ПЧОУ е в челните
места в областта и в страната по успех на изпитите за
прием в 8 клас.
Резултатите на училището спрямо тези в област Бургас
и в страната от НВО 2018 след 7 клас са следните:
При максимум от 100 точки по новата само точкова
система за оценяване, средният резултат на училището по
български език и литература от изпитите е 75,70 точки,
при среден резултат за област Бургас – 48,59 точки и 51,98

точки среден резултат за страната, а средният резултат на
училището по математика е 73,17 точки при среден
резултат за област Бургас – 39,20 точки и 40,69 точки
среден резултат за страната
Като естествено продължение на тези резултати всяка
година учениците, завършили 7 клас в ПЧОУ,
традиционно продължават обучението си в реномирани
колежи в чужбина, Американския колеж в София и в найпрестижните профилирани гимназии в Бургас и София.
И тази година ПЧОУ реализира 100% прием в тези
профилирани и професионални гимназии на учениците си:
Американски колеж – София – 1;
немска гимназия – 5;
английска гимназия – 4;
гимназия за романски езици – 1;
природоматематическа гимназия – 1;
търговска гимназия – 2;
гимназия по компютърно програмиране и иновации – 1
Успехите на ПЧОУ са плод на политиката на
училището, поставянето на детето в активна учебноработна среда, реда и дисциплината, екипната работа,
взискателността и подкрепата на учителите.
През 2017-2018 учебна година ПЧОУ извършва подбор
на ученици за 25-ти пореден път.
Уважаеми родители, инвестицията в образованието на
Вашето дете е най-стратегическата инвестиция.
Не се колебайте. Очакваме Ви!
Първо частно основно училище - Бургас
ул.“Антим I“ 24, тел. 056842773; 0879842773

Таблицата говори красноречиво
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