Информационна форма за училища/детски градини
Наименование на училище/детска градина:

Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол

Адрес:

Ул. „Цар Иван Александър“ № 12

Име, фамилия на Директор

Петя Сярова

Телефон Директор:

046 66 19 90

Телефони Зам. - директор/и:

046 98 88 46

Телефони Канцелария:

046 66 16 89

Е-mail:

g.vlevski@abv.bg

Web-site:

http://www.gvlevski.com/

Информация за училището/детската градина
/специфики в дейността на училището/

Гимназия “Васил Левски” води началото си от трикласното девическо
училище, открито през 1888/1889 учебна година. Най-старият документ,
запазен в Държавен архив, е в “Главен списък на учениците от I клас на
учебната 1889/1890”. В списъка са записани 16 девойки, а директор на
училището е главният учител Злати Паламидов. До 1904 година
училището функционира като трикласно с 6 учители, добили
образованието си в Русия и Западна Европа: Злати Праматаров – руски
възпитаник, Петър Нойков – завършил в Германия, Васил Карагьозов –
във Франция и Димо Попов – в Швейцария. През 1904/1905 година се
разкриват IV и V клас, и училището прераства в Петкласно Девическо
училище.
През 1917/1918 година се слива с Мъжкото педагогическо училище и се

преобразува в Смесено
педагогическо училище.
През 1933 година Смесеното педагогическо училище се закрива и на
негово място се създава
Смесена реална гимназия.
През 1937 година гимназията се разделя на мъжка и девическа, която в
чест на 100-годишнината от рождението на Васил Левски приема името
Гимназия “Васил Левски”. През периода 1937-1939 година учител по музика
в гимназията е композиторът Светослав Обретенов.
От 1960/1961 учебна година е Политехническа гимназия. През 1982 година
се разкриват две специализирани паралелки по биология и музика, а
няколко години по-късно паралелки със засилено изучаване на
изобразително изкуство, български език и история.
От 1993 година е Гимназия “Васил Левски”.
От 2016 година е Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол
От 2017 Профилирана гимназия „Васил Левски“ е единственото средно
иновативно училише в област Ямбол
Водещо в политиката на училишето е, че
всички деца са равни.
Различието идва от амбицията и мотивацията за успех.
Предлагаме
Качественното обучение, гарантирано от високо квалифицирани учители.
Трайни знания;
Добра материална база;

Съвременни технологии;
Разнообразни извън-класни дейности;
Спортни занимания по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика,
плуване, летен лагер – среща на творците от ученически състезания и
олимпиади.
И най-важното – дипломата, която ученикът получава накрая, високо се
цени от водещи университети и фирми в България и чужбина.
Важното при нас е, че децата се научават да мислят самостоятелно и
смело да взимат решения!
Ръководството на Гимназията е гъвкаво и всяка добра идея превръща в
реалност!

Прием след VII клас
Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни
предмети български език и литература и история и цивилизация
 възможност за формиране на висока литературна и езикова култура;
 интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 участие в литературни конкурси и олимпиади;

Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни
предмети география и икономика и история и цивилизация
 отлична подготовка по география;
 интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 участие в конкурси и олимпиади;

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни
профилиращи учебни предмети информатика и информационни
технологии

 обучение по ИТ и информатика по групи, като за всеки ученик е осигурен

персонален компютър;
 интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 приоритетното изучаване на приложен софтуер;
 извън програмите включени в ЗП, се изучават: графика, анимация, уеб
дизайн и издателски системи;
 участие в олимпиади.
Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни
предмети биология и здравно образование и химия и опазване на
околната среда
 отлична подготовка по биология и химия;
 интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 участие в олимпиади и състезания;

