Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици –
гр. Плевен е:
 училище наследник на едно от
първите класни училища в България,
създадено през 1849 г. от видния
възрожденски
учител
Емануил
Васкидович;
 училище
с
традиции
в
преподаването и изучаването на
чужди езици;
 училище, което смело посреща
предизвикателствата на времето и се
развива динамично;
 училище,
в
което
работят
висококвалифицирани специалисти.










Нашите ученици са:
Класирани на
призови места в
национални
олимпиади
и
състезания;
Активни участници по проекти –
Еразъм+;
Лауреати на литературни конкурси;
Участници в e – Twinning проекти;
Медалисти от състезания по футбол,
волейбол, баскетбол, тенис на маса,
лека атлетика;
Депутати за един ден в Европейския
парламент по проект ,,Евроскола“.
През уч. 2018/2019 г. ПГПЧЕ – гр.
Плевен
беше
домакин
на
Националния кръг на олимпиадата
по руски език и на Националния кръг
на олимпиадата по френски език.

Стани част от нас!

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
С ПРЕПОДАВАНЕ
НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ПЛЕВЕН
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЕЗИК
НЕМСКИ ЕЗИК
ФРЕНСКИ ЕЗИК
ИСПАНСКИ ЕЗИК
РУСКИ ЕЗИК
СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

гр. Плевен, ул."Ал. Стамболийски" №22
тел. 064/82-90-43; 064/ 82-91-43
email: gpche_pl@abv.bg

ТРАДИЦИЯ И

www.gpche-pl.com

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОФИЛ ,,ЧУЖДИ
ЕЗИЦИ“
Английски език / Немски език
Английски език/ Френски език
Английски език / Руски език
Немски език / Английски език
Френски език / Английски език
Испански език / Английски език

ПРОФИЛ ,,СОФТУЕРНИ
И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“
Съвременните тенденции, наличието
на база и доказани преподаватели
дават
възможност
от
учебната
2019/2020 година ПГПЧЕ
да
предлага и обучение на една
паралелка в нов профил ,,Софтуерни
и хардуерни науки“ по направление
STEM с интензивно изучаване на
английски език и втори чужд език.

Единствено в ПГПЧЕ
 Изучаване на два чужди езика като
профилиращи предмети
 Преподаватели от Германия и Испания
 Изучаване на учебни предмети на чужд
език
 Възможност за придобиване на Немска
езикова диплома - DSD-I и DSD-II

език и втори чужд език в 9 клас

 Изпитен център за придобиване на
сертификат за владеене на английски
език и испански език
 Обучение в Център за неформално и
електронно учене

Балообразуване:

Балообразуване:

1.НВО

1.НВО

Утроената оценка по БЕЛ

Утроената оценка по математика

Оценката по математика

Оценката по БЕЛ

2. Свидетелство за завършено
основно образование

2. Свидетелство за завършено
основно образование

Оценките по БЕЛ и математика

Оценките по БЕЛ и математика

 Участие в международни проекти и
мобилности в чужбина
 Ученически обмени с Франция, гр.
Шалон.

