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Ще Ви представим…

История

Учебна база

Учебен план

Школи и извънкласни дейности

Постижения

Проекти

Училищен живот

Комуникация и услуги, Прием



История 

на ПЧМГ



Линия на времето

На 15 септември 

за първа година 

училището 

започва със само 

седем ученици!

Първите седем

Училището 

отвори врати за 

начален курс, 

който беше 

обособен в 

отделна 

институция 

ЧНУ „Питагор“.

Новата сграда

Отбелязване на 

рождения ден в 

зала 1 на НДК 

със специална 

програма, 

изготвена  от 

учениците.

Концерт 

„15 години ПЧМГ“

Започва 

организирането на 

благотворителни 

базари от 

учениците. 

Развиваме се

318

ученици;

40

преподаватели;

над 240

награди.

Днес

20202004 20142011 2019



Учебна 

база



Част от базата 

на училището

Всяка стая 

разполага с

компютър и 

мултимедиен 

проектор 

Природни 
науки

Компютърни     
науки

Чужди езици

Салон Двор
Класна стая 
на открито



Столова за 
хранене

Училищен 
бюфет

Здравословна 
храна

Медицинска 
сестра и 
психолог

Медицински 
кабинет и 
първа помощ 

Шкафчета

Топла храна 

със закупуване 

на купони и 

доставяне в 

училището

Услуги и 

удобства



Учебен 

план 

5. и 6. клас





Учебен 

план

7. клас 





Школи и 

извънкласни 

дейности



Школи

Математика
Математическа 

лингвистика

Английски

език

Компютърни 

науки
БЕЛ за 7. клас 

Физика/

Астрономия

Химия/

Биология



Извънкласни дейности

Футбол Баскетбол Тенис на маса Шахмат Народни танци Фехтовка
Приложни 

изкуства



Постижения



Наши поредни успехи

• 5. клас отборно състезание –

първо място

• 6. клас отборно състезание –

второ място

• 7. клас Калоян Цанев –

трета награда

XIII Есенен математически 

турнир „Акад. Стефан 

Додунеков“

• 7. клас Росен Маринов –

първа награда

• 7. клас Боряна Кюркчиева –

трета награда

Есенно национално 

състезание по физика

• Трето място в класацията за 

националното външно 

оценяване на 7 клас

НВО 2019

Училище НВО БЕЛ Мат

1 СМГ 92,6
90,1

3

94,9

3

2

ЧОУ 

Света 

София

89,88
89,7

5

87,6

6

3 ПЧМГ 88,56
86,6

4

90,9

5



Поредни успехи през 

последната година

• 11 медала

• 10 грамоти за отлично 

представяне

• Специална награда- купа за 

постигнати високи резултати

XXI Софийски 

математически турнир

• 10 медала

• 5 грамоти за отлично 

представяне

Коледно математическо 

състезание

• Постигнато ниво РЕТ на 

учениците от 5-6 клас, които 

са се представили с отлични 

резултати на изпита

Cambridge Assessment 

English



Международни успехи през 

последната година

• 5 медала

• 2 и 3 място в груповото 

класиране

• 1 място в отборно класиране

IMC 2019, Южна Африка

• 1 златен медал

• 1 сребърен медал

• 3 бронзови медала

• 2 място в отборно класиране

Международното 

състезание ITMO, Индия

• 1 място на отборна олимпиада

• 1 златен медал 

23.Международен турнир 

„Кубок памяти А.Н.Колмогоров“



Класирани ученици за 

последен кръг на олимпиадите 2020

Олимпиада Класирани 

ученици

Математика 3

Информатика 2

Физика 3

Химия 3

Астрономия 7 клас 3

Ключът към музиката 2

За първи път до момента 

ученик има максимален 

резултат на олимпиада по 

природни науки –

Мария Касия Петрова от 

5 клас.

Абсолютно първо място с 

максимален брой точки в 

Санкт Петербургската

олимпиада по астрономия –

Калоян Цанев от 7 клас.



Проекти



Проекти, в които участваме
Учениците на ПЧМГ вземат участие в редица проекти всяка година. Еко проектите и 

програмите за личностно развитие и постижения са добре познати на нашите ученици.

Училищни

• „Да покажем красотата на нашата 

родина“

• „Еко изкуство“

• „Хранене с баланс – здраве в аванс“

• „Рециклираме – мислим в зелено“

Национални

• „Да изчистим България“

• „Заедно да съхраним 

природата“

Международни

• Responsible Travel

• weSpot for IBL

• DofE International 

Award



Иновативно училище

Природни науки

Проектно-изследователски подход

Изнесено обучение сред природата

Часове в “класна стая на открито”

Модулно обучение със специалисти

Чужди езици –

методика

Проектно-базирано обучение

Обърната класна стая

Взаимно оценяване



Училищен 

живот



Класна стая Кабинет по 

изобразително изкуство
Класна стая

Празник на училището Жива мартеница Хелоуин

Училищен процес

Празници



Училищни състезания

Състезание STEM+Sport Кулинарно състезаниеЕко модно ревю

Инициативи

Почистване и облагородяване 

на градинката пред училище

Рисуване на платна за 

благотворителност
Посещения на театър



Зелени училища и екскурзии

Традиционните пролетни лагери се превръщат в истински лаборатории за 

провеждане на уроците сред и за природата.

Игри… забавления… танци… спорт… поглед към звездите… незабравими

уроци… приятелства… любов… вълнуващи мигове сред необятните

светове на науката, изкуството, природата и…

СПОМЕНИ ЗАВИНАГИ!



Комуникация 

и услуги



Общуване с родители

Ежеседмична 

обратна връзка
Информация

Оценки, коментари, съобщения



Телефоните на учениците 

се събират в началото на 

деня и се връщат след 

последния час. *

Без телефони в час!

Редовно родителите 

получават имейл с обратна 

връзка за оценките, 

отсъствията и поведението 

на ученика. 

Информация за 

родителите
При нужда се използват 

училищни таблети под 

контрола на учител. 

Примерна употреба е за 

визуализиране на 

геометрични тела в час по 

математика.     

Работа с таблети

Технологиите при нас

*при нужда за връзка с родител, телефонът се дава 

на ученика и се уведомява класния ръководител



Системи за електронно обучение



Училищни униформи

Официална униформа

Модерна и удобна, допринася за

сплотяване на екипа



Дневен режим

От До

1. 8:00 8:40

2. 8:50 9:30

3. 9:40 10:20

4. 10:40 11:20

5. 11:30 12:10

6. 12:20 13:00

7. 13:10 13:50

8. 14:00 14:40

Начало Край

Една смяна



Транспорт

Желанието за използване на транспорт се 

заявява при сключване на договора за обучение.

Маршрутите обхващат София-град в границите

на околовръстното шосе и се изготвят преди

началото на учебната година.

Годишна такса На 2 вноски

В две посоки 1300 евро с ДДС 720 евро с ДДС

В една посока 800 евро с ДДС -



Прием



Кандидатстване

1

2

3

Информация на 

https://parvamatematicheska.com/пчмг/прием

Кандидатстване с изпит по математика

Регистрация и попълване на данни

в платформа за прием

https://parvamatematicheska.com/%D0%BF%D1%87%D0%BC%D0%B3/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC


Приемни изпити 2020*

Втори

изпит

Първи

изпит

Трети

изпит

7 юни 21 юни 28 юни

*Поради извънредното положение датите на изпитите и сроковете за записване могат да 

се променят. Актуална и своевременна информация ще откриете на сайта на ПЧМГ.



Важни дати

Тестът по английски език е задължителен за всички кандидати и служи за:

• определяне нивото на владеене спрямо останалите приети ученици

• разпределне по паралелки.

ПЧМГ Календар

Тест по 

английски език

Второ класиране

Записване след II класиране

Първо класиране



Необходими документи

1

2

3

Копие на акт за раждане

Удостоверение за преместване

Удостоверение за завършен начален етап на 

образование



Годишна такса На две вноски На десет вноски

3700 евро 2 х 1900 евро 10 х 395 евро

Срокове за плащане

от 06.07.2020 г. 

до 22.07.2020 г.

/при подписване на договора/

Първа вноска

от 06.07.2020 г. 

до 22.07.2020 г.

Месечна вноска

от 1 до 5 число на 

текущия месец

Втора вноска

от 01.02.2021 г. 

до 10.02.2021 г.

Финансови условия

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.

**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.



Възможности за стипендии

Пълна 
стипендия

50% 
стипендия

25% 
стипендия

За постигнати първо, 

второ и трето място  в 

състезанието 

„Математически 

предизвикателства“ – на 

ПЧМГ 

31.05.2020

1 място

3 място

2 място



Защо ПЧМГ?



Мнения на родители и ученици

„Квалифицирани 

преподаватели, 

мотивирани ученици, 

добра дисциплина.”

Родител

„Прекрасни педагози! 

Умни, мотивирани и 

амбициозни деца!“ 

Родител

„Взискателни и 

амбициозни 

преподаватели, ясни 

критерии при 

оценяването,

индивидуално 

отношение към всеки 

ученик.“

Ученик

„Бих препоръчал 

ПЧМГ на всеки!“

Ученик



„Всяко дълго 
пътуване  започва с 

една единствена 
стъпка!“



Направете 
Вашата важна 
крачка сега и 
бъдете част от 

голямото  
пътуване с ПЧМГ!


