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Ученици от ПМГ „Екзарх Антим I” организират презентации на гимназията пред свои в
ръстници
от други училища. „Целта ни е да представим достойнствата на нашето училище пред
други ученици, на които им предстои кандидатстване, за да могат по-лесно да направят
правилен избор за своето бъдеще”, аргументират се възпитаници на „зеленото”.
Ентусиастите са изготвили график на своите посещения из учебните заведения, за да
могат да се срещнат с повече деца, с които през септември месец да създадат нови,
истински приятелства.
„Срещите ни преминават при доста висок интерес”, уточняват Мелина Младенова и
Радослав Велинов. В презентацията сме акцентирали на неоспорими факти, които не
са тайна за никого в града. Това е най-елитното училище в цялата област от 40 години
насам; преподавателите са високо ерудирани професионалисти; подготовката на
учениците е безупречна, в резултат на което, възпитаниците на ПМГса едни от
най-успешно реализиралите се
видинчани
”, подчертаха още Мелина и Радослав. „Не на последно място, запознаваме бъдещите
си съученици с учебните профили, които са не по-малко атрактивни – „Математика”,
„Информатика”, „Биология и Химия”, а от 2011-та година се въведе и нов „Информационни технологии”, подчертаха още учениците. Във всички специалности е
заложен богат учебен план, със засилено изучаване на английски език. Наред с
учебната подготовка, учениците в „Екзарх Антим I” имат възможността да участват в
редица профилирани клубове, състезания, олимпиади, проекти и други извънкласни
дейности в града, страната и чужбина.
ПМГ „Екзарх Антим I” набира нови ученици след 5-ти и 7-ми клас, а тази година за
първи път и след 4-ти клас. За най-малките кандидат-гимназисти училището
организира интензивни курсове по математика – от 01.06. до 07.06 и от 16.06. до 21.06.,
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съответно за ученици от 4-ти и 5-ти клас. Датите на изпитите са съответно 9 юни и 23
юни.
Приемът след 7-ми клас се извършва по балообразуване – утроената оценка от изпита
по математика + оценката от изпита по български език и литература + оценките по
математика и информационни технологии от свидетелството за завършен 7-ми клас,
уточниха от администрацията на гимназията.
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