
 ПЧОУ отново изпрати седмокласниците си 
на специално тържество, организирано на кораба 
„Кук“. На 1 юли, в Бургаския залив, при изгрева на 
слънцето седмокласниците пуснаха балони с поже-
лания за успех и попътен вятър. Имаше много му-
зика, салюти, поздравления и хубави български хо-
ра. Тържеството бележи края на учебната година 
и началото на инициативите посветени на 25 го-
дишнината на училището. То бе споделено с мно-
го от ранобудните ученици от 5 и 6 клас. Гости 
бяха учители и родители с младежка кръв.

 И тази учебна година седмокласниците от 
ПЧОУ постигнаха отлични резултати. Училище-
то отново е в топ 10 в страната, заедно с 8 ма-
тематически гимназии и с едно частно основно 
училище от София.

 Успехите са закономерни. Откакто се води 
статистика, за осма поредна година ПЧОУ е пър-
во в областта по успех на изпитите за прием в 8 
клас от всички ОУ и СОУ. 

Резултатите на училището спрямо тези в стра-
ната от Националното външно оценяване са след-
ните: 

 Шестиците по БЕЛ в страната са 6%, а в 
ПЧОУ са 38%, – повече от 6 пъти по-добър пока-
зател. Двойките, тройките и четворките в стра-
ната са близо 60 %, а в ПЧОУ такива оценки няма 
– всички ученици от училището имат много добри 
и отлични оценки.

 
 По математика двойките и тройките в стра-

ната са близо – 50%, а отличните оценки са едва 
7 %. В ПЧОУ няма слаби и средни оценки а отлич-
ните оценки са близо 67%, – над 9 пъти повече от 
средното за страната. 

 

Средният резултат на училището по български 
език и литература от изпитите след 7 клас, по но-
вата точкова система за оценяване от 100 точ-
ки, е 82,97 точки при среден резултат за страна-
та – 53,72 точки, а средният резултат на учили-
щето по математика е 74,85 точки, при среден 
резултат за страната – 37,19 точки 

 На националното външно оценяване по англий-
ски език учениците от ПЧОУ имат отличен ре-
зултат: 32,1 точки, който е 92% успеваемост. 

 Всяка година учениците, завършили 7 клас в 
ПЧОУ, традиционно продължават обучението 
си в реномирани колежи в чужбина, Американския 
колеж в София и в най-престижните профилирани 
гимназии в Бургас и София. 

И тази година ПЧОУ реализира 100% прием на 
учениците от седми клас в профилирани и профе-
сионални гимназии: 

Американски колеж – София – 2; 
9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София – 1; 
немска гимназия – 5; английска гимназия – 2, 
гимназия за романски езици – 2,
ЧАЕГ „Британика“ – 1; 
руска гимназия – 1; 
природоматематическа гимназия – 5, 
търговска гимназия – 1; 
НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров”– 1. 
 
 Успехите на ПЧОУ са плод на политиката на 

училището, поставянето на детето в активна 
учебно- работна среда, реда и дисциплината, ек-
ипната работа, взискателността и подкрепата 
на учителите.

 През 2017-2018 учебна година ПЧОУ извършва 
подбор на ученици за 25-ти пореден път. 

  Уважаеми родители, инвестицията в образо-
ванието на Вашето дете е най-стратегическата 
инвестиция.

  Не се колебайте. Очакваме Ви!
Първо частно основно училище - Бургас

ул.“Антим I“ 24, тел. 056842773; 0879842773
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Първо частно основно училище пак 
е в топ 10 на училищата в България

Нa July Morning ПЧОУ и тази година 
изпрати учениците си с ритуал
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