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ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Искате компютрите да
изпълняват програми, писани от вас, да администрирате интернет мрежата
си, да създадете анимации
и сами да сте филмови
продуценти, да програмирате и да проектирате нови информационни системи, да сте web разработчици и езикът да е ваш помощник, то изберете нашите модерни профили и
изпълнете своите мечти!

ПРИРОДНИ НАУКИ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Бъдещи лекари, фармацевти, стоматолози, и още
много други специалисти.
Искате да сте на ниво в
биологията и английския
език, което ви позволява
още като студенти да трупате стаж по специалността и полезни контакти във
Великобритания и САЩ.

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия ПРОГРАМИСТ и
ПРИЛОЖЕН
ПРОГРАМИСТ

Ако искате да получите
широкоспектърни знания
и умения в областта на
управлението на компютърната техника и информационните процеси, ако
искате да сте бъдещите
уеб-разработчици, дизайнери,
администратори,
софтуерни инженери, бизнес IT анализатори, ако
искате да сте сред найдобрите IT специалисти и
да диктувате най-бързо
развиващия се IT пазар и
индустрия, то това е вашата специалност.
В края на обучението си
ще получите и професионален разряд!

ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ако искате да получите
солидна подготовка за отлично представяне на
Държавния зрелостен изпит по математика и кандидатстудентските изпити, да придобиете умения
за работа с Photoshop,
CorelDRAW,
MacromediaFlash, MSOffice, InDesign
и други приложни програми, да създавате Web и
Desktop приложения, което е отличен старт за вас,
бъдещи IT специалисти то
това са вашите профили.

Доверете се на високия
професионализъм и на
дългогодишния опит на
нашите преподаватели.
И тази година очакваме
52 ученици да започнат
обучението си при нас.
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ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV КЛАС
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НИ
ПРИРОД

СЪСТЕЗАНИЯТА
И КОЕФИЦИЕНТИТЕ СА:

МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ, АКО:

Подадете заявление до
Директора на ПМГ „К.
Величков“ – Пазарджик,
в което сте посочили своето желание;
 представите копия на
документите за резултатите от състезанията
и/или олимпиадата;
 Представили копие на
удостоверение за завършен начален етап;
 представили копие от
документ с резултата от
НВО по математика.


Областен кръг на олимпиадата по математика /
 Областен кръг на математическото състезание
„Европейско кенгуру” /
 Пролетни математически
състезания за ученици /
 Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, София –
/


Където Rmаx е максималният брой точки за едно състезание.
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