За контакти с нас:
гр. Враца
ул. „Генерал Леонов“ №37
тел: (092) 62 21 75
www.hristobotev.org
e-mail: hrbotev@mail.bg

Чест и гордост за нас е да сме Вашият желан
избор — изборът на успяващите ученици!

В СУ „Христо Ботев“- град Враца се обучават ученици от 1. до 12. клас. За тях то предлага:


висококвалифициран педагогически екип и

интерактивно обучение с Mozabook;


целодневна организация на обучение за учениците
от първи до седми клас;



медицинско обслужване;



педагогически съветници, ресурсен учител и
логопед;



здравословно хранене в уютна обстановка и при
високи хигиенни условия;



просторен и охраняван двор за свободни игри и
спорт;



богата библиотека;



разнообразни извънкласни дейности и занимания
по интереси;



възможност за участие на ученици и родители в
училищни, национални и международни проекти.

Извънкласните занимания на бъдещите историци дават
възможност за истинска изследователска и проучвателна дейност. Учениците усвояват и прилагат разнообразни техники
на историческото изследване. Членовете на училищния клуб по
експериментална археология осъществяват разнообразни
практически занимания: изработване на керамични съдове и
фигурки по праисторическа технология. Учениците имат възможност да работят с автентични архивни материалидокументи, фотоси и др., съхраняващи се в Държавен архив Враца. Партньорство с РИМ – гр. Враца, СУ „Св. Климент
Охридски“ - гр. София, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр.
Велико Търново.
Профилиращи предмети:

История и цивилизация

Философия

Български език и литература

Английски език
Балообразуване:

Утроеният резултат от НВО по български език и литература.

Резултатът по математика от НВО.

Резултатите по история и цивилизация и по български
език и литература от свидетелството за завършено основно образование.

В процес на изграждане са:


виртуална STEM лаборатория за обучение по
биология, анатомия и здравно образование;



многофункционална спортна зала.

Възможност за изучаване на втори чужд език :
(немски, руски, италиански, испански)

Профилирана паралелка– История и цивилизации

Средно училище „Христо Ботев” е най-старото
учебно заведение за средно образование в град Враца,
училище с утвърдени традиции и поглед към бъдещето.

Традиции и иновации

