
I-ви клас:
За успешното приобщаване на бъдещите ученици на СОУ 

“Георги Бенковски” предлагаме „Седмица на първокласника” от 
02.06.2008г. до 06.06.2008г., която включва:

	Първи ден: запознаване;
	Втори ден: игри;
	Трети ден: занимания с изкуства;
	Четвърти ден: първи уроци по тенис;
	Пети ден: занимания в компютърните кабинети.кабинети..

Подаване на документи:
от 02.06.2008 до 20.06.2008г. в канцеларията на училището
Необходими документи:

	Молба до Директора на училището;
	Удостоверение за завършена подготвителна група;;
	Копие на акта за раждане..

Родителската среща за бъдещите първокласници с ръководството 
на училището и класните ръководители на първи клас ще се състои 
на 08.05.2008г. от 18.00 часа в лекционната зала на училището. 

Прием след завършен ІV-ти клас:
Паралелкиаралелки с разширена подготовка по БЕЛ, ЧЕ, математика, 
история и спорт.
Подаване на документи:
от 26.05.2008 до 25.06.2008г. в канцеларията на училището.
Необходими документи:

	Молба до Директора на училището;
	Удостоверение за завършен начален етап..

Прием след завършен VІІ-ми клас: 
1 паралелка профил “Спорт �� футбол и воле�бол�� - �Спортен �� футбол и воле�бол�� - �Спортенфутбол и воле�бол�� -  �Спортен 
мениджмънт с англи�ски език��
Профилиращи предмети: БЕЛ, ФВС, Биология и ЗО, География и 
икономика 
Балообразуващи оценки за класиране на учениците след 
завършен VІІ-ми клас:

1. Оценката от теста по математика..
2. Оценката от теста по български език и литература..
3. Удвоената оценка от изпита за проверка на физическите 

способности.
4. Оценката по български език и литература от удостоверението 

за завършен ����ми клас.����ми клас.�ми клас.
5. Оценката по физическо възпитание и спорт от удостоверението 

за завършен ����ми клас.����ми клас.�ми клас.
1 паралелка профил �Природоматематически�� �� �Биология и 
здравно образование с англи�ски език��
Профилиращи предмети: БЕЛ, Биология и ЗО, Химия и ООС
Балообразуващи оценки за класиране на учениците след 
завършен VІІ-ми клас:

1. Утроената оценка от теста по математика..
2. Оценката от теста по български език и литература..
3. Оценката по български език и литература от удостоверението 

за завършен ����ми клас.����ми клас.�ми клас.
4. Оценката по математика от удостоверението за завършен ���������

ми клас.
Тест 

	БЕЛ � 20.06.2008г.
	Математика � 26.06.2008г. 
	Проверка на способностите по спорт –  27.06.2008г. от 

9.00 ч. в двора на СОУ “Г. Бенковски” – гр. Пазарджик. 
За полагане на изпита за проверка на способностите по спорт 
учениците подават до Директора на училището следните 
документи:

	Заявление до Директора на СОУ “Георги Бенковски” – гр. 
Пазарджик.

	Копие от застрахователна полица “Злополука” за деня на 
изпита – 27.06.2008г.

/Застрахователната полицата може да се сключи и в училището при 
подаване на документите/.
Срок за подаване на документи:
от 26.05.2008 до 02.06.2008г. в ЕГ “Бертол Брехт” – гр. Пазарджик.
В СОУ �Георги Бенковски�� гр. Пазарджик учениците се 
обучават от висококвалифицирани специалисти, което е гаранция 
за задълбочени знания по всички учебни предмети.

СОУ �Георги Бенковски�� разполага с:
	Шест оборудвани компютърни кабинети, свързани в локална в локалнав локална 

мрежа и към Интернет; 
	Специализирани кабинети по физика, химия, биология, 

изкуства, технологии.

Прием след VІІІ-ми клас:
1 паралелка профил “Природоматематически�� �� 
�Информатика��. 
Профилиращи предмети: Математика, Информатика, 
Информационни технологии
Прием: Класиране по документи
Подаване на документи:
от 08.07.2008г. до 11.07.2008г. в канцеларията на училището.
Балообразуващи оценки за класиране:
1. Удвоената оценка по математика от свидетелството за 

завършено основно образование.
2. Оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно 

образование.
3. Оценката по физика от свидетелството за завършено основно 

образование.
4. Средният успех от свидетелството за завършено основно 

образование.
1 паралелка профил �Технологичен�� �� �Предприемачество и 
бизнес��
Профилиращи предмети: Технологии, Информационни 
технологии,,
География и икономика..
Прием: Класиране по документи
Подаване на документи:
от 08.07.2008г. до 11.07.2008г. в канцеларията на училището.
Балообразуващи оценки за класиране:

1. Удвоената оценка по география от свидетелството за 
завършено основно образование.

2. Оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно 
образование.

3. Оценката по математика от свидетелството за завършено 
основно образование.

4. Средният успех от свидетелството за завършено основно 
образование.

1 непрофилирана паралелка
Прием: Класиране по документи – средният успех от 
свидетелството за завършено основно образование.

Прилежащото към СОУ �Георги Бенковски�� общежитие 
е с капацитет 250 места, разпределени в стаи с две, три и четири 
легла и собствен санитарен възел. То е газифицирано и предлага 
добри санитарно�хигиенни условия. Всеки от шестте етажа е 
оборудван с кухненски блок, телевизионна и занималня. 

Богатата спортна база осигурява възможности за организиран 
отдих и спорт и за осмисляне свободното време на децата.

Педагогическият екип създава добра организация, ред и 
сигурност на учениците. Те ползват квалифицирана помощ от 
специалисти по основните учебни предмети.

Местонахождение и транспортни връзки:
Общежитието се намира в двора на СОУ „Георги Бенковски” 
срещу тролейбусното депо и има транспортна връзка с всички 
училища в града.

СОУ “Г. Бенковски” разполага със собствена почивна база 
в месността „Юндола”

Училището предлага за своите ученици безплатен отдих на 
„Юндола” съвместно с класните ръководители. 

Богатата спортна база на училището включва площадки и 
съоръжения за различни видове спорт – волейбол, баскетбол, тенис 
на корт, хандбал, бадминтон, футболно игрище с олимпийски 
размери, просторен физкултурен салон, покрито футболно игрище 
с изкуствена настилка.
Възпитаниците на училището печелят призови места във всички 
спортни състезания.
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