
         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Постижения: 

 На  състезанията по математика, 

български език и литература, английски 

език, история, география, биология, 

философски цикъл, физическо 

възпитание и спорт, музика  имаме 

класирани ученици на областно ниво! 

 През учебната 2020/2021 година имаме 

двама наградени първенци на 

Национален конкурс! 

 На ДЗИ през 2019/2020 учебна година от 

47 явили се ученици  20 зрелостници са с 

отлична оценка! 

 Средният успех от матурите е много 

добър 5.00! 

 

УЧИЛИЩЕТО ЗА ВАШИТЕ   ДЕЦА! 

4960, гр. Рудозем 

ул. „Хан Аспарух“ №1 

тел: 0306/53640 

електронна поща: sou_rudozem2007@abv.bg  

сайт: su-rudozem.eu 

 

 

 

Средно училище 

„Свети свети Кирил и Методий“ 

град Рудозем 
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! 

На вашето дете предстои да 

продължи  обучението си в осми 

клас. 

За да подпомогнем при вземането 

на решение, Ви предоставяме 

информация за нашето училище: 

 

 От учебната 2020/2021 година 

СУ ,,Свети свети Кирил и 

Методий“-гр. Рудозем е едно от 

малкото  иновативни училища 

в страната.  

 

 Училището разполага с  

отлична материална база. 

 

 Нашите ученици показват 

високи резултати на НВО и 

ДЗИ. 

   

 

 



 

 

 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Профил „Хуманитарни науки” 

с  разширено изучаване на 

английски език 

1 паралелка 

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ 

 Български език и 

литература 

 История и цивилизации 

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ 

ПРЕДМЕТИ: 

 

 Удвоената оценка от НВО по 

български език и литература 

 Удвоената оценка от НВО по 

математика 

 Оценката по български език 

от свидетелството за основно 

образование 

  Оценката по математика от 

свидетелството за основно 

образование 

 

 

Профил „Природни  науки” 

с  разширено изучаване на 

английски език 

1 паралелка 

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ 

 Биология и здравно 

образование 

 Химия и ООС 

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ 

ПРЕДМЕТИ: 

 

 Удвоената оценка от НВО по 

български език и литература 

 Удвоената оценка от НВО по 

математика 

 Оценката по български език 

от свидетелството за основно 

образование 

  Оценката по математика от 

свидетелството за основно 

образование 

 

Профил „Математически” 

с  разширено изучаване на 

английски език 

1 паралелка 

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ 

 Математика 

 Информатика  

 

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ 

ПРЕДМЕТИ: 

 

 Удвоената оценка от НВО по 

български език и литература 

 Удвоената оценка от НВО по 

математика 

 Оценката по български език 

от свидетелството за основно 

образование 

  Оценката по математика от 

свидетелството за основно 

образование 

 


