Ние сме наследници на духа и идеите
на Първото взаимно училище в Добрич,
създадено през 1859 година.

Добри възможности, добро училище „Свети свети Кирил и Методий“!
Защо да го избера?
☺ Защото ще получа модерно и качествено

образование, което гарантира добър начален
старт за университета и живота;
☺ Защото ще имам матури по български
език и литература и по най-предпочитаните
за Държавни зрелостни изпити предмети, които се изучават засилено в училището;

Преди 4 години аз и моето семейство се преместихме в България. Когато за първи влязох в тогавашната Хуманитарна гимназия, разбрах, че това е училището, където искам да завърша образованието си.
Посрещането от учителите, самото училище, дори
мирисът на празните коридори ми харесаха. През
първите няколко месеца учителите ми помагаха, защото тогава още не говорех добре български. Това
добро отношение и истинският професионализъм на
преподавателите ме караха да се уча още по-добре и
най-важното - да получавам удоволствие от учебния
процес. През тези години училището ми даде добри
знания, много житейски и много топли спомени.
След завършването планирам да отида в Германия и
да уча психология. Винаги ще бъда благодарна на
моето училище, учителите и класната си за всички
тези години, които прекарах в това училище.
Арина Макеева - 12б клас, национален първенец

за 2017 г. на олимпиадата по Руски език

добро училище “Свети свети
Кирил и Методий“!

☺ Защото тук има уникално съчетание на

усилено изучаване на английски език и хуманитарни предмети (български език и литература, история и география);
☺ Защото обучението при нас е забавно и

интересно, провокира творческото мислене и
изгражда инициативни млади хора, които успешно се справят с предизвикателствата;
☺ Защото учениците ни се превръщат в социално ангажирани, знаещи и отговорни
граждани, които традиционно отлично се
представят на международни и национални
олимпиади, конкурси и състезания;

Защото осигуряваме допълнително по
избор: участие в проекти, успешни доброволчески кампании и ученическо радио, занимания по волейбол, карате, фитнес и др.
☺

“Животът е като карането на колело: трябва
да се движим напред, за да не загубим равновесие.”
Алберт Айнщайн

Добри възможности,

Какво ми даде училището? Много, като може би
едно от най-важните неща е качественото образование, което в днешно време е голяма рядкост.
Към какво съм се насочил? Национална спортна
академия.
Венцислав Велев от 12а клас

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

гр. Добрич, ул. “Велико Търново“ № 2
тел. 058/605 332 - централа, GSM 0893338771; 058/600 602, GSM 0885988213 - директор
e-mail: hgstkm@abv.bg; www.hg-dobrich.com

“Ако някой иска да е част от живота ти,
той ще ти го покаже. Ясно! Помисли
добре, преди да отделиш място в
сърцето си за хора, които няма да се
постараят да останат там.”
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Профил „Хуманитарни науки“ с
интензивно изучаване на английски език

Профил „Икономическо развитие“ с
разширено изучаване на английски език
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА И
ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ; БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ; ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ:
2017/2018 год. - VIII клас - История и цивилизации;
2018/2019 г. - IX клас - Английски език и География и
икономика; 2019/2020 г. - X клас - История и цивилизации, Английски език и География и икономика;
2020/2021 год. - XI клас и 2021/2022 год. - XII клас Български език и литература, История и цивилизации, Английски език и География и икономика.

к л а с !

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ:
2017/2018 год. - VIII клас - География и икономика;
2018/2019 год. - IX клас, 2019/2020 год. - X клас,
2020/2021 год. - XI клас, 2021/ 2022 год. - XII клас:
География и икономика, Английски език и Български
език и литература.




Какво ми даде училището? Даде ми основата на моите знания, също дисциплина и много приятели.
Към какво съм се насочила? Нещото, което ме влече, са децата - с това искам да се занимавам. Затова ще
кандидатствам Педагогика.
Радосвета Илиева от 12а клас

 Общият сбор на часовете по профилиращите предмети за петгодишния срок на
обучение е:  Български език и литература - 762 часа;  История и цивилизации 780 часа;  Чужд език - английски - 1 410 часа;  География и икономика - 703 часа.  Приемът се осъществява чрез тестове по български език и литература (БЕЛ)
и по математика.  Начин на формиране на бала: 3 х оценката от теста по БЕЛ +
оценката от теста по математика + оценките по английски език и по история и
цивилизации - от свидетелството за завършено основно образование (VII клас).

 Общият сбор на часовете по профилиращите предмети за петгодишния срок
на обучение е:  География и икономика - 860 часа;  Чужд език - английски - 1
418 часа;  Български език и литература - 973 часа.  Приемът се осъществява
чрез тестове по български език и литература (БЕЛ) и по математика.  Начин на
формиране на бала: 3 х оценката от теста по БЕЛ + оценката от теста по математика + оценките по английски език и по география и икономика - от свидетелството за завършено основно образование (завършен VII клас).

 Учениците от паралелките се обучават при полудневна организация: II смяна през I уч. срок и I смяна през II уч. срок, с 40-мин. часове (от 07,40 ч. до 18,30 ч.).
Какво ми даде училището? Даде ми възможността да изградя своята личност, да развия своите качества и да разширя социалния си кръг. То
не е просто институция, която посещаваме, за да
се обучаваме – то е като семейно дърво, в което
всеки има важно място. Училището не ни дава
само знания, но и житейски уроци. Научаваме се
на толерантност, дисциплина и работа в екип.
Към какво съм се насочил? Специалността, която
ме влече и към която съм се насочил, е „Софтуерни и интернет технологии”.

Йордан Маринов 12а клас

