
Кампанията по приема 
на седмокласниците от 

Първо частно прогимнази-
ално училище приключи.

След отличните резул-
тати от  изпитите след 
седми клас и от Нацио-

налното външно оценява-
не – първо място в облас-
тта, приключи и приемът 
на децата в така нарече-
ните елитни гимназии, ка-
то всички деца са записани 
на първо класиране. 

Една ученичка е приета 

в Американския  колеж в 
София.  От всички деца 

48 % са избрали да учат 
в гимназията с най-висок 
минимален бал на приема 
– немската. Останалите 
деца са приети в следва-

щите по рейтинг гимна-
зии – английска, природо-
математическа, гимназия 
за романски езици и руска 
гимназия.

Изключително успешно 
бе представянето на  уче-
ниците и при  участието 
им в регионалните състе-
зания през годината. Над 
25% от тях са отличени. 
Само по математика де-
цата от училището спе-
челиха  три втори и две 
трети отборни места, а 
в индивидуалното класира-
не донесоха две първи, две 
втори, две трети награ-
ди и множество грамоти 

за отлично представяне, 
като най-успешен бе сед-
мокласникът  Георги Зай-
ков, заел трето място в 
областта  на изпитите 
след седми клас.

На националния конкурс  
за  твopчecкa изявa – 2014 
„Мoятa иcтopия” бяха до-
пуснати до участие 325 
pиcyнки. На тържестве-
ното вpъчвaнe нa нaгpaди-
тe в гр. София  рисунката 
на петокласничката Геор-
гия Банкова бе отличена с 

трета награда. 
Повече от 20 години, 

училището подготвя ус-
пешно  ученици и от дру-
ги училища в курсове по 
математика и български 
език от 2-ри до12-ти клас. 
Резултатите са красно-
речиви:

• 100% прием на седмок-
ласниците

• Над 77% от премина-
лите годишния курс на обу-
чение деца в 4 клас са успе-
ли на изпитите за прием в 
5 клас на природо-матема-
тическата гимназия.

• Отлично представяне 
на малките ученици от 2 и 
3 клас на състезанията по 
математика през учебна-
та година.

За това, което дава учи-
лището на децата, най- 
красноречиви са думите 
на родителите им.                     

Ето някои от тях:
• Катя Овчарова: „Не-

забравими моменти, пре-
красни изживявания, до-

бри приятели. Благодарим 
за пълноценните три го-
дини от живота на деца-
та ни!“

• Станка Ходулова: 
„Благодаря Ви от сърце, 
успехът на децата ни е и 
ваш, а най-важното е, чес-
печелихте сърцата им за-
винаги!“

• Яна Вервак: „Благода-
ря ви от сърце! Вие нау-
чихте моето дете да за-
обича и овладее един език, 
който до 5- ти клас му бе-

ше почти непознат. Резул-
татите, които Аглая по-
стигна по български език с 
вашата подкрепа, търпе-
ние и невероятен професи-
онализъм ме правят горда, 
че избрах тя  да продължи 
образованието си именно 
тук, в България, в това 
училище! Благодаря на це-
лия преподавателски екип 
на Първо частно прогим-
назиално училище!                                                 

 (б.р. Аглая бе приета в 
училището в края на 5-ти 
клас, до когато бе живяла 
само в чужбина.)    

• Гергана Полименова:  
„Най-доброто училище в 
Бургас! Голямо благодаря 
на целия ви екип! Благода-
ря сърдечно на всички пре-
подаватели, които напра-
виха децата ни успешни в 
това изпитание.Продъл-
жавайте да го правите и 
за следващите си ученици, 
всяко дете заслужава то-
ва! Бъдете живи и здрави 
и нека Бог е с вас по свет-
лия ви път! Благодаря! 
Благодаря! Благодаря!“

На финала на старата 
учебна година, от позиция-
та на постигнатото, учи-
лището се готви за 15-ти 
септември. Вече приключи 
първият етап от изпити-
те за прием на нови уче-
ници в ПЧПУ. Предсто-
ят още два етапа- през 
юли-август и септември 
2015 год.

Вратите на училището  
са отворени за всички, ко-
ито търсят качествено 
образование.  
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От Татяна БАЙКУШЕВА
 Хълмовете над айто-

ското село Тополица са 
едно от любимите мес-
та за летене на бургаски-
те парапланеристи. Кра-
сивата местност пред-
лага невероятни гледки. 
Те се откриват не са-
мо от въздуха. Можете 
да се насладите на пано-
рамата и ако просто се 
разхождате в околност-
та. В района има няколко 
хижи, които работят це-
логодишно и условията в 
тях са относително до-
бри. Прохладните сен-
ки на дърветата пред-
лагат множество под-
ходящи за пикник места. 
През местността пре-
минава красива река, на 
чийто бряг също има по-
строена хижа. По поля-
ните тук растат аро-
матни горски ягоди и 

различни видове цветя и 
билки. На най – високото 
място тук има монтира-
ни ветрогенератори, ко-
ито наблюдавани отбли-
зо са доста атрактив-
ни. Една от тези пер-
ки неотдавна бе ударена 
от гръм и сега старата, 
неизползваема конструк-
ция напомня, че при гръ-
мотевична буря престо-
ят на това място не е 
желателен. 

Името на селото да-
ват многобройните то-
поли, засадени от десе-
тилетия (старото име 
на селото е “Кавак ма-
хала”, което на турски 
означава “тополова ма-
хала”). От двете стра-
ни на селото има свобод-
но течащи води – “Кай-
нака” и “Бешбунар”, a в 
центъра водата е кап-
тирана и изведена в мно-
го чешми. 

Тополица – любимото 
място на бургаските 

парапланеристи

ПЪРВО ЧАСТНО ПРОГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕ ПРИКЛЮЧИ 
УЧЕБНАТА  ГОДИНА  НА ВЪРХА И СЕ ГОТВИ ЗА НОВАТА
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