Условия за кандидатстване:
Завършено основно образование
Как се образува балът?
 1х резултат от НВО по математика в точки
 3 х резултат от НВО по български език и
литература в точки
 оценките по география и икономика и
информационни технологии от
свидетелството за завършено основно
образование –преобразувани в точки
Необходими документи:
 Оригинал и копие от свидетелството за
основно образование
 Медицинско свидетелство
 Заявление по образец

Контакти:
СУ «ХРИСТО БОТЕВ» ГР. КОЗЛОДУЙ

О973 / 8 0544
Email:hr.botev.46@abv.bg
п.к.3320, гр. Козлодуй,
ул. « Хан Аспарух» №5

ПРИЕМ 8.КЛАС
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
«ХРИСТО БОТЕВ»
ГРАД КОЗЛОДУЙ
ПРОФЕСИЯ
„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Професия „Приложен програмист“
Завършвайки професия „Приложно програмиране “,
ще имате знания и умения за:
 принципното устройство и действие на
компютърните системи и основните видове
периферни устройства;
 основните видове алгоритми, структури от данни
и начини за добра организация на програмния
код;
 инсталиране, конфигуриране и администриране
на необходимия приложен софтуер за работа с
компютърната система. Инсталиране на
собствена среда за разработка, включително
работна станция/сървър в мрежова среда;

Ако мечтаеш за модерна и престижна
професия в ИТ сектора, избери:

ПРОФЕСИЯ

И още…


конфигуриране и администриране на
мрежовите параметри на операционната
система, на мрежовите периферни
устройства и ресурсите за общо ползване;



създаване на програмни продукти и
приложения за динамично генериране на
WEB съдържание по готов проект с
математически подходи и използване на
процедурни и обектно-ориентирани езици за
програмиране;



администриране, поддържане и архивиране
на бази от данни;



отлично представяне на олимпиади,
състезания, ДЗИ и кандидатстудентски
изпити.

„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“
Гаранция за успешен прием във ВУЗ

и

реализация във фирми, които проектират и
произвеждат програмни продукти, поддържат
и обслужват информационни системи!

Ние предлагаме:
 Висококвалифициран педагогически екип и
интерактивно обучение;
 Медицинско обслужване от квалифициран
специалист;
 Педагогически съветници;
 Здравословно хранене в уютна обстановка и
при високи хигиенни изисквания;
 Транспорт;
 Четири напълно оборудвани компютърни
кабинета и лаборатория;
 Просторен и охраняван двор за свободни
игри и спорт;
 Богата библиотека;
 Разнообразни извънкласни дейности и
занимания по интереси;
 Участие на ученици и родители в училищни,
национални и международни проекти.

