СУ „Назъм Хикмет“
с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна
ул. „Първа“ № 22

КОНТАКТИ:
тел.: 0517/52081
e-mail: medovets_sou@abv.bg

сайт: www.su-nhikmet.com

СУ „Назъм Хикмет“ с. Медовец
през учебната 2020/2021 предлага прием
след VII клас в профил „Природни науки“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
• Биология и ЗО
• Химия и ООС
• Информационни технологии
• География и икономика
Балообразуване: Балът за класиране на учениците се сформира като сума от
следните елементи – утроеният брой точки от НВО по БЕЛ, брой точки от НВО по
математика, оценките по биология и ЗО и химия и ООС от свидетелството за
основно образование преобразувани в точки.

Завършвайки профил “Природни науки”,
ще получите знания и умения:
• по анатомия, физиология и хигиена
на човека, обща биология, биохимия,
генетика, еволюция, екология и
съвременни биотехнологии;
• за решаване на задачи и казуси,
свързани с опазване на околната
среда и здравето на човека;
• за процесите, закономерностите и
явленията в природата;
• по компютърни мрежи, технически
средства за печат, графика и
анимация, графичен дизайн чрез
профилиращия предмет
“Информационни технологии”.

Защо да продължите обучението си в СУ „Назъм Хикмет“ с. Медовец?
Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит
преподаватели. Добрата им професионална подготовка позволява прилагането
на разнообразни съвременни методи и форми на обучение. Ученици и учители
съвместно работят по училищни, общински и национални проекти, което позволява да
се разгърне богата извънкласна дейност.
От няколко години училището е обявено за средищно и в него се обучават ученици от
с. Медовец, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците, с. Камен дял и гр. Дългопол. За
пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт с училищни автобуси, поевтинена
храна за обяд и възможност за допълнителна подготовка в следобедни занимания.
Обучението и възпитанието в СУ ”Назъм Хикмет“ с. Медовец се осъществява в
уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи и кабинетите са с обновена
и функционална мебелировка. Те са оборудвани и с материали за онагледяване на
учебния процес. Училището разполага с два компютърни кабинета, снабдени с
Интернет, преносими компютри и мултимедийна техника, която се използва при
подготовка и реализиране на учебните занятия. Спортната база на училището
предопределя много добри условия за спорт. В ученическия стол на училището се
предлага здравословен обяд.

