
СУ ”Черноризец Храбър” 
гр. Пловдив 
е УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА
с Google G Suite за 
образованието!

В партньорство с



План - прием след основно образование



ДЪРЖАВЕН  ПЛАН - ПРИЕМ 
За учебната 2020/2021 година училището приема ученици 

след завършено основно образование в две профилирани 
паралелки:

● профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно 
изучаване на  английски език;

● профил “Предприемачество” с интензивно изучаване на 
испански език.



Балообразуващи предмети
Конкурсни изпити: 

● Български език и литература – 2 пъти;
●  Математика - 2 пъти

Оценки по предмети от свидетелството за завършено основно образование по 
профили:

●   “Софтуерни и хардуерни науки- Математика, информационни технологии;
●   “Предприемачески” - География и икономика, информационни технологии



ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
● От 2019 г. СУ “Черноризец Храбър”  е иновативно и работи по проект на 

тема “Вяра и традиции- памет и съвремие”;
● От 2018 г. училището работи в платформата на Google G suite за 

образованието. Управлението и учебният процес се осъществяват в 
“облачна среда”. Училището използва електронен дневник;

● От 2019 г. училището прилага модел за обучение 1:1 (всеки ученик с 
персонално устройство Хромбук)  за профилираната паралелка “ 
Софтуерни и хардуерни науки”. Част сме от пилотен проект на МОН, заедно 
с още 7 училища в България за изследване на ефективността на този 
модел в условията на дистанционно обучение - 
https://youtu.be/7ObCaZBkXNA

●

https://youtu.be/7ObCaZBkXNA


ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
● СУ “Черноризец Храбър” работи по проекти на МОН: “Образование за 

утрешния ден”; “ Иновации в действие”; “Без свободен час в училище”;
● През миналите две учебни години СУ “Черноризец Храбър”  участва в 

проекти на “Еразъм+” за развитие на професионалните компетенции на 
ученици с обмяна  на практики в Италия, Малта, Испания, Англия;

● СУ “Черноризец Храбър” активно участва в проект “Народните будители и 
аз” като има спечелени едно първо място и едно второ място в 
заключителните етапи на състезанието. Тази година имаме трето място за 
индивидуални творби.



        ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
● В училището има изградени над 30 клуба за занимания по интереси, предимно в 

сферата на български език, информационните технологии, изкуствата и спорта;
● Към училището има изградени спортни клубове по  футбол, волейбол, бадминтон, спортни 

танци;



занимания по интереси



ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ
● През последните две учебни години ученици от СУ 

“Черноризец Храбър” активно участват в олимпиадите 
по български език, математика, история и география и 
показват много добри резултати  на областните кръгове 
на олимпиадите;

● През учебната 2019/ 2020 г. училището има класиран ученик 
от ІХ клас за национален кръг на олимпиадата по испански 
език.



Конкурси
През 2019 г. ученици от училището бяха отличени с първо и второ място в 
Националния конкурс “140 години Търновска конституция” 





Класирани ученици   в състезания и конкурси
1.Михаела Моллова от 6г клас - финалист в  Националното състезание за творческо писане на 
английски език "Creative writing".(2019 - 2020)

2.Златимира Кинанова и Виктория Желязкова от 6г клас - финалисти в училищния кръг на 
Националното състезание по правопис на английски език "Spelling Bee".(2019 - 2020)

3.Финалисти в Националното състезание "Longman Competition"(2019 - 2020) -  Илиян 
Велинов-6а,Вяра Едрева, Виктория Желязкова, Георги Примов, Михаела Моллова, 
Златимира Кинанова и Кристиян Илиев от 6г клас.(2019 - 2020) и 2018 - 2019г

1.Виктория Желязкова - първенец в училищния кръг на Националното състезание по правопис 
на английски език "Spelling Bee''.(2018 - 2019)

2.Финалисти в Националното състезание "Longman Competition" - Михаела Моллова , 
Кристиян Илиев, Ирина Атанасова, Ана-Мария Стефанова и Румен Алексиев.(2018 - 2019)





Специална стипендия 
“Черноризец Храбър”

Ежегодно ръководството на училището присъжда 
специална стипендия “Черноризец Храбър”на 

учениците от гимназиален етап за отличен успех, 
инициативи и участия, издигащи авторитета на 

училището 



Връчване на специалната стипендия “Черноризец Храбър”



Теодора Димова-
 II -ро място

Участия в състезания по профили

на Национално 
състезание “Знания, 
които променят 
живота”, гр. София, 
29-30.03.2018 година. 



Снежанка Трендафилова-

I- во място на Национално 
състезание “Знания, които 
променят живота”, гр. София, 
2019 година.
Решава се казус свързан с 
живота на предполагаемо 
семейство. Оценяват се 
знанията на ученика по лични 
финанси, застраховки, 
съставяне на бюджет и 
прилагането им в конкретния 
случай.



Очакваме Ви!
Вие ще сте “специални” в  
иновативното обучение  на 
СУ “Черноризец Храбър”!


