
♦ Утвърдени сме като средищно учили-

ще, което дава на учениците знания, 

помага за създаване на умения, подпо-

мага за професионалната реализация, 

развива национални и общочовешки 

добродетели. 

♦ Непрекъснато се усъвършенстват 

професионалните умения на педагоги-

ческия колектив, който е екип от от-

говорни личности, проявяващи толе-

рантност, загриженост и зачитане на 

човешкoто достойнство. 

♦ Училището разполага с добра матери-

ално-техническа база: компютърни 

кабинети и кабинет по английски език 

с интерактивни дъски и постоянна 

връзка с Internet, специализирани каби-

нети по физика, биология и химия, физ-

културен салон и медицински кабинет. 

 

 

НАШАТА ВИЗИЯ 

Адрес: 
5770 гр. Луковит, обл. Ловеч 

ул. “Възраждане” №104 
тел. 0697/5-21-74 

е-mail: sou_lukovit@abv.bg 
www.su-lukovit.com 

 

Доверете се на традицията, за да  

посрещнете уверено бъдещето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СУ “Алеко Константинов” е средищно 

училище, което осъществява обучение от 

1 до 12 клас с деца от Община Луковит. 

Неговата съвременна мисия е ясна и проз-

рачна:  

♦ Да осигури среда за качествено и дос-

тъпно образование чрез съчетаване на 

националните традиции и европейски-

те измерения, като развива индивиду-

алните способности на всеки ученик. 

 Да акцентира на обучение и възпита-

ние според Държавните образовател-

ни стандарти, насочено към адекват-

но ориентиране в динамично променя-

щия се съвременен  свят.  

 Да подпомогне за усвояването и фор-

мирането  на общочовешки и нацио-

нални ценности, развитие на индивиду-

алността и стимулиране на творчес-

ките заложби. 

 

 

НАШАТА МИСИЯ 

 

 Професия:“ Сътрудник социални дейности 

” Специалност: „Социална работа с деца и 

семейства в риск“  - 13 ученика 

   Балообразуващи предмети:  

♦ Български език и литература 

♦ Биология и здравно образование 

 

 Професия: “Помощник-възпитател”, спе-

циалност: “Помощник-възпитател в отг-

леждането и възпитанието на деца” -  

      13 ученика 

Балообразуващи предмети:  

♦ Български език и литература 

♦ Биология и здравно образование 

 

 Професия: “Ресторантьор”, специалност: 

“Производство и обслужване в заведенията 

за хранене и развлечения” - 26 ученика 

Балообразуващи предмети:  

♦ Български език и литература 

♦ Биология и здравно образование 

 

 Професия: “Екскурзовод”, специалност: 

“Екскурзоводско обслужване” с РИЧЕ анг-

лийски език - 26 ученика 

Балообразуващи предмети:  

♦ Български език и литература 

♦ География и икономика 

Провеждане на тестове по: 

♦ Български език и литература -  

16.06.2021г. 

♦ Математика - 18.06.2021г.  

Обявяване на резултатите от тестовете: 

 до 28.06. 2021г. 

Подаване на документи за участие в прие-
ма: 

 от 05.07 — 07.07.2021г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите учени-
ци: 

 от първи етап — до 13.07.2021 г. вкл. 

 от втори етап — до 20.07.2021г. вкл. 

 от трети етап — до 29. 07.2021г. вкл. 

Записване на класираните ученици: 

 oт първи етап — 16.07. 2021г. вкл. 

 oт втори етап — 22.07. 2021г. вкл. 

 oт трети етап — 30.07. 2021г. вкл.  

 

Държавен план-прием за учебната 

2021/2022 година след завършен VII клас 

Срок за обучение 5 години 

www.su-lukovit.com 


