Първо частно прогимназиално училище – Бургас
отново води в региона на изпитите
за прием след седми клас

Facebook:
D&P Perfumum - Burgas

На фона на общото притеснение за слабите резултати от изпитите по български език и литература
и по математика на седмокласниците, в ПЧПУ –
Бургас децата за поредна учебна година постигнаха
отлични резултати на изпитите след седми клас.
Успехите на училището са закономерни. Откакто
се води статистика, за шеста поредна година ПЧПУ
е на първо място по успех на изпитите за прием след
седми клас от всички основни и средно-общообразователни училища в областта.

Отличните оценки по математика в региона са едва 3 %, докато в ПЧПУ те са повече от 36%
– 12 пъти над средното за региона.
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Сравнението на оценките на училището и региона са следните:
Шестиците по БЕЛ в региона са малко над 7%, а
в ПЧПУ са 48%, – 6 пъти по висок резултат. Двойките, тройките и четворките в региона са 57 %, а
в ПЧПУ такива няма. Петиците и шестиците са
100 %.

Средният успех от изпитите след 7 клас по
български език и литература на училището през
тази година е много добър 5,47 при среден успех
за региона – добър 4,10. Средният успех от изпитите по математика след 7 клас в училището е много добър 5,11 при среден успех за региона среден 3,49.
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 ежегодно. В
статистическите данни на МОН училището е
на първо място в област Бургас със среден успех
– 26,82 точки.
Всяка година учениците, завършили 7 клас в
ПЧПУ, традиционно продължават обучението
си в реномирани колежи в чужбина, Американския
колеж в София и най-престижните профилирани
гимназии в Бургас и София.
Успехите на ПЧПУ са плод на политиката на
училището – поставянето на детето в активна учебно-работна среда, екипната работа, взискателността на учителите и строгият ред и
дисциплина в училището.
През 2015 година за 23 пореден път ПЧПУ ще
направи подбор на ученици в 5, 6 и 7 клас. Уважаеми родители, инвестицията в образованието на
Вашето дете е най- сратегическата инвестиция.
Не се колебайте. Очакваме Ви!

Бургас, ул. “6-ти Септември” №8
/до хотел “Приморец”/
Екскурзии:
тел.: +359 56 844202
факс +359 56 844 658
моб.: +359 895 713 869
email: travel@teddykam.com
Самолетни билети:
тел.: + 359 56 844200
факс: +359 56 844 658
моб.: +359 893 380 432
email: outgoing@teddykam.com
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РАВНОСМЕТКАТА НА ЕДНА
ИЗМИНАЛА ГОДИНА

Бургас, ул.Александровска “ 137

Подарете си мечтаното пътуване!

ЧАРТЪРНИ ПОЛЕТИ БУРГАС-АЛМАТИ-БУРГАС, ЦЕНИ OT 100 евро!
Екскурзии

- Екскурзия до Истанбул от Бургас – всеки Четвъртък ; 3 д./2н.; от 165 лв.
- Най – красивите градове на Италия! Тръгване от Бургас! 16.10; 9 д./8 н. от 830 лв.
- До остров Крит с тръгване от Бургас! 25.10 – 7 д./5 н.; от 445 лв.
-Кавала, Солун, Метеора от Бургас 09.07; 4 д./3 н. От 259 лв.
- Босна и Херцеговина от Бургас! 02.09; 5 д./4 н.; от 399 лв.
- Италия и Френска Ривиера, автобус от Бургас: 6 д./5н., 13.07;03.09; от 634 лв.
Париж – любов и романтика! 15.07. – 955 лв.; 27.07 – 969 лв. 5 д./4 н.
-Рим и Тоскана през юни и октомври! 04.10; 7 д./6 н.; от 1190 лв.
- Автобусна екскурзия до южна Италия и област Кампания от Бургас; 17.09; 6д.; 600 лв.
-Егейска Турция с тръгване от Бургас!: 28.09; 7д./6 н.; 380 лв.
- До Рим със самолет! Обслужване на български: 14.08; 20.09;16.10.; 4 д./3 н., от 699 лв.
- Сан Ремо и Лазурния бряг с директен чартър от Варна! 05.10; 6 д./5 н. 1152 лв.
- Прага със самолет: 30.07; 13.08; 20.08; 27.08;17.09;01.10; 4 д./3 н.;от 599лв.
- Париж –Брюксел-Женева, автобус и самолет: 28.09; 7 д./6 н.; от 845 лв.
- Мадрид-Толедо-Барселона-Валенсия-Женева,с авт. и сам.:10 д./9 н.; 08.07;25.08;01.09.; от 1186 лв.

Почивки

Турция,автобус от Бургас: Кушадасъ / Бодрум / Дидим / Фетие /
Чешме /Мармарис / Анталия: 4 , 5 , 7 или 9 нощувки, от 360 лв.
-Почивка на Егейско море – Дидим с тръгване от Бургас, Поморие, Несебър, Бяла! 19.09; 26.09; 03.10 – 9 д./7 н. от 348 лв.
- Почивка на остров Тасос с тръгване от Бургас! 19.09; 7 д./6 н. от 469 лв.
- Почивка в Тоскана 8 нощ+зак+вечери, тръгване от Бургас и Айтос! 22.08; 9 д./8 н. от 859 лв.
- Остров Корфу, 4 ALL INCL., възможност за тръгване от Бургас! 01.10; 5 д./4 н. от 345 лв.
- Лисабон и Сесимбра - Почивка на брега на океана! 03.09.; 17.09; 24.09; 8 д./7 н. от 1298 лв.
- Почивка в Порто Санто! Лято 2015! 05.07; 12.07; 02.08; 09.08; 8 д./7 н. от 1172 лв.
- Италия- Римини за малки и големи -програма 55+! 27.08; 03.09; 10.09; 17.09; 24.09 – 8 д./ 7 н. от 929 лв.

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
ДО ДЕСТИНАЦИИ В ЦЯЛ СВЯТ!!!
Бургас-София на най-ниски цени
промоционални цени до Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия и др.
Всички нискотарифни авиокомпании – Wizzair, Easy Jet, Norwegian, Aer Lingus и много други!
НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ ДО АМЕРИКА!!!
ТРАНСФЕРИ, НАСТАНЯВАНЕ В ЦЯЛ СВЯТ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ЖЕЛАНИЯ!
КРУИЗНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ – ПРОМОЦИИ!
- СРЕДИЗЕМНО МОРЕ, СЕВЕРНА ЕВРОПА, КАРИБИ, БАХАМИ, ДУБАЙ И АОЕ,
ЧЕРВЕНО МОРЕ!

***ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ***

www.factor-bs.com
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