СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“
За контакти: www.sgcag.info, e-mail: sgcag_botev@abv.bg; тел.: 02/866 12 71
ни, но тяхната голяма амбиция е да построят училище на бъдещето. Неговите основи вече са положени. Гимназията участва в
образователни програми и проекти по европейските програми. Какво Ви предлага СГСАГ
„Христо Ботев” още днес?

Удоволствие и самочувствие

Предимството да бъдеш незаменим
Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” е открита през 1909 г. Тя е първото и най-авторитетно учебно заведение в нашата страна за
подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията и парковото строителство. За над сто годишната й история
през нейните класни стаи са минали хиляди
млади хора, съградили с любов и професионализъм домовете, пътищата, мостовете, заводите, язовирите на България.
СГСАГ „Христо Ботев” е училище с традиции. Да си ученик в него е привилегия и отговорност. Нашите ученици, заедно със своите
учители, се гордеят с миналото на гимназията и приноса й за изграждането на страната

В основата на представата ни за училище
на бъдещето е разбирането, че в него ученикът е най-важен и той трябва да се чувства
добре. Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” Ви осигурява тази желана атмосфера
на любов и доверие между ученици и учители.
Тук ще срещнете обич и внимание към всеки ученик, грижа и отговорност за неговото
възпитание и бъдеще. Ако гимназията стане
Вашето училище, Вие никога няма да го забравите и винаги ще говорите с уважение и
признателност за него.

Престижна професия
Времената се менят, но човекът остава и
неговата най-насъщна потребност е да съгради дом, да направи живота си по-удобен
и по-щастлив. Професията на строителя е
уважавана, защото е вечна. Тя е интересна
и търсена. Тя е престижна. Тя осъществява
мечтите на хората.

„

Участие в Национални състезания
и проекти - Професионални
 Панорама на професионалното образование
 „Най-добър млад строител”
 „Озеленяване и цветарство”
 Български младежки Червен кръст
 Национално състезание за креативни умения - “Спагети инженеринг”
 Junior Achievement Bulgaria - учебни компании
за предприемачество
 Проект „Академия градът” - иновации в
строителството

Проекти по програма „Еразъм+“ на ЕС
 Реконструкция на съществуващи сгради в енергийно-ефективни № 2017-1-BG01KA102-035909 в гр. Котбус, Германия
 УМЕH : Успешни и мобилни в Европа
№ 2017-1BG01-KA102-036073 „Изолация на нови
и съществуващи сгради с фокус върху външна
изолация“ в гр. Ерфурт, Германия

Училищни клубове:


 Училищният живот се отразява във вестник „Ботевец”, издаван от 1945 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - срок на обучение пет години с разширено изучаване на чужд език:

 оценката от изпита по
български език и литература,
 утроената оценка от изпита по математика,
 оценките от Свидетелството за завършен VII клас
по:

ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК
• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
Две паралелки - 52 ученици
Разширено изучаван чужд език - английски или
немски език
• ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО
Една паралелка - 26 ученици
Разширено изучаван чужд език - английски език
• ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
Една паралелка - 26 ученици
Разширено изучаван чужд език - английски език
64 да изберем училище
за новия век
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ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ
• ГЕОДЕЗИЯ
Една паралелка - 26 ученици
Разширено изучаван чужд език - английски език
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ОЗЕЛЕНИТЕЛ
• ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Една паралелка - 26 ученици
Разширено изучаван чужд език - английски език
ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР
• НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Една паралелка - 26 ученици
Разширено изучаван чужд език - английски език

 за специалностите:
Строителство и архитектура, Водно строителство, Транспортно
строителство и Геоде-

 Клуб „Роботика“
 Клуб „Астрономия“
 Клуб „Ботевец“
 Клуб „Архитектурни форми“
 Клуб „Цветове и форми в озеленяването“
 Клуб „Дигитални технологии в геодезията“

 Клуб „Ателие за триизмерно проектиране“

 Клуб „Макетиране“
 Клуб „Иновативни конструкции“
 Клуб „Вселена - ттворческо писане“
 Клуб „Компютърни програми в геодезията“

 Клуб „Математиката и аз“
 Клуб „Дебати“
 Планинарски клуб „Ботевец“
 Клуб „Публицистична фотография“
 Клуб „Цветни паркови елементи“
 Клуб „Екологията и ние“

Спортни клубове и състезания:
 Баскетбол, волейбол, футбол, хандбал,

лека атлетика и много други спортове

Училището разполага
 с пет компютърни кабинета, неограни-

Европейски клуб

ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“

Занимания по интереси:

чен достъп до интернет, библиотека,
модерни специализирани кабинети и работилници за професионална подготовка, физкултурен салон, фитнес.

зия - по физика и астрономия и по изобразително изкуство;
 за специалността Парково строителство и
озеленяване - по биология и здравно образование и по изобразително
изкуство;
 за специалността Брокер на недвижими имоти - по български език и
литература и по география и икономика

 изпит по български
език - 17.06.2019 г.
 изпит по математика 19.06.2019 г.
Задочно обучение
за възрастни –
по професиите и специалностите, след завършено
средно образование, срок
на обучение – 2 години.

2019/2020

да изберем училище 65
за новия век

