
Профилирана гимназия
„Найден Геров“ - Лом

Прием 2020/2021
След завършен седми клас гимназията
извършва държавен прием за учебната

2020/21 г. в две паралелки:
• 1 английска паралелка „Софтуерни и 

хардуерни науки”  – 26 места
• 1 английска паралелка „Природни

науки” – 26 места



Ето какво предлага нашата гимназия:



Софтуерни и хардуерни науки

Преподаватели по основните 
предмети:

Класен ръководител:
Румяна Здравкова

• Информатика – Данаил Трайчев

• ИТ – Дима Методиева / Марияна Кадамяр

• Математика – Антония Борисова

• Английски език – Десислава Владимирова

• БЕЛ– Росинка Димитрова

В паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ ще 
получите отлично образование в областите на 
информационните технологии, математиката

и информатиката. Ще се научите как да 
създавате приложения и игри за различни 
устройства, както и алгоритми, които да ви 

решават домашните по математика!



Природни науки

В 8 клас в паралелката „Природни науки“, освен 
английски език, ще се изучат до съвършенство и  

биология, химия и физика. 
Бъдещите медици не могат без това!

Преподаватели по основните 
предмети:

Класен ръководител:
Стефка Караиванова

• Биология – Румяна Цветева

• Химия – Даниела Младенова

• Английски език – Стефка Караиванова

• БЕЛ– Росинка Димитрова



Екоклуб

Освен двете паралелки, нашето училище предлага и 
много на брой извънкласни занимания и дейности. 
Екоклубът ни е чудесен пример за това! Общински 
ученически клуб „Екология и опазване на околната 
среда“ е активен от 2006г. и негов ръководител е 

госпожа Румяна Цветева.



Курсове по информатика

ПГ „Найден Геров“ е едно от малкото училища в 
областта, в които се провежда националната 

програма „Обучение за ИТ кариера“, предлагаща 
кариерно развитие по информатика след 10 клас. В 

курсовете се преподават най-новите и актуални 
технологии и езици за програмиране и обучението 

завършва с издаване на документ за професионална 
квалификация.



Музика

В областта на музиката ние предоставяме много 
възможности. В момента имаме вокална група „Upside 
down“, рок банда „5 Dust“, група по танци „Extreme“ и 

група за парадни барабани „Feel The Rythm“, водени от 
госпожа Калиопа Петрова.



Роботика

Роботиката е едно от нещата, с които 
може да се занимавате само в нашето 
училище. Всяка година се провежда и 

състезание по роботика, където нашите 
отбори стигат до едни от първите места в 

цялата страна!



Благодарим за вниманието!
Вратите са ни отворени, 

очакваме ви!


