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Вече близо столетие и половина в Ломската гимназия 
завършват средното си образование хиляди българи. 

Високата квалификация на 

преподавателите и усиленият труд 

на учениците са гаранция за много 

доброто представяне на нашите 

възпитаници на ДЗИ, на 

кандидатстудентски изпити и за 

успешната им реализация у нас и в 

чужбина. А най-добрите получават 

т. нар. американска стипендия за 

следването си.



За следващата учебна година 
2018/2019

Профилирана гимназия „Найден Геров“
обявява прием на ученици

със завършено 
основно образование (седми клас), 

както следва:

1 английска паралелка
с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 

26 места

1 английска паралелка 
с профил „Природни науки“ 

26 места



Английска паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Учебната програма на този профил се ръководи от идеята за задълбочена 
теоретична и практическа подготовка на учениците в областта на информатиката, 
информационните и комуникационните технологии.

Наред с това хорариумът по английски език осигурява много добри 
възможности на учениците за бъдещо обучение в чужбина. 

А в крайна сметка всичко това осигурява и най-ударното в света заплащане.



Английска паралелка с профил „Природни науки“

Паралелката с профил  „Природни науки“ също е с интензивно изучаване на 
чужд език. Значителна част от учебната програма е свързана и с формирането на 
знания, умения и особено отношения, свързани с екология, опазване на околната 
среда, опазване на здравето, които са задължителна част от образованието на 
съвременния човек. Това допринася за осигуряването на пълноценно развитие на 
учениците и подготовка за бъдещия им живот и професионална реализация. 



КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстването се извършва с резултатите от

Националното външно оценяване (НВО) 
по БЕЛ и по математика и с:



СТИПЕНДИИ

Проф. Иван Гаврилов също дари 

средства за еднократни стипендии на 

даровити ученици от гимназията с 

доказани патриотични прояви.

От миналата учебна година 

благодарение на дарението на     

д-р Андрей Георгиев, бивш 

възпитаник на Профилирана гимназия 

“Найден Геров”, гимназията ще 

обезпечи обучението на наши 

ученици в различни университети в 

САЩ и Европа, в това число и в 

България. 



Клуб по роботика

В гимназията учениците учат, пеят, рисуват, танцуват, спортуват, 
грижат се за природата...

Артателие

Спортни секции: лека атлетика, баскетбол, 
тенис на маса...

От тази година, гимназията разполага и с модерна фитнес  зала...



В гимназията учениците учат, пеят, рисуват, танцуват, спортуват, 
грижат се за природата...

Екоклуб

Вокална група 

“Teen times”

УНИЦЕФ

Клуб за правата на детето



ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ!

Във връзка с приема на ученици за учебната 2018/2019 година

Профилирана гимназия „Найден Геров” ще проведе две специални срещи 

със седмокласниците и техните родители: 



Ние учим не за училището,
а за живота!




