ПГСС „ Васил Левски”
гр.Първомай
предлага обучение на
ученици
след завършен VІІ-ми клас
По специалността:

„Земеделско стопанство”
Професия „Икономист”
ІІІ степен на професионална
квалификация
Срок на обучение – 5 години.
Интензивно изучаване на ЧЕАнглийски език.
За прием се кандидатства след
успешно полагане на приемни
изпити НВО по:
- Български език и
литература – тест
- Математика – тест
Балът се образува като сбор от
оценките от:
Теста по Български език
Теста по Математика
(утроена)
География и икономика
(от удостоверението за VІІ клас)
История и цивилизация
(от удостоверението за VІІ клас)

Завършване и удостоверяване
на образованието
1.На успешно завършилите VІІІ клас се
издава Свидетелство за завършено
Основно образование.
2.Пълният курс на обучение за ІХ–ХІІ
клас дава възможност за:
 придобиване право за явяване
на държавни зрелостни изпити
за средно образование;
 придобиване право за явяване
на държавни изпити за трета
степен
на
професионална
квалификация.
3. Трета степен на професионална
квалификация се придобива след
успешно завършен ХІІ клас и
положени държавни изпити по теория
и по практика на изучаваната
професия. Държавните изпити се
провеждат по национални изпитни
програми, утвърдени от министъра
на образованието и науката.
4. Придобитото средно образование се
удостоверява
с
Диплома
за
завършено средно образование.
5. Придобитата
трета
степен
се
удостоверява със Свидетелство за
професионална квалификация.
6.Учениците имат възможност да бъдат
включвани в курсове за придобиване
на правоспособност за водачи на
МПС кат.”В.” и кат.”Ткт”.

Реализация и
Възможности
Завършилите специалност „Земеделско
стопанство” професия „Икономист”
могат да се реализират в професионално направление „Администрация и
управление”, както в публичния така
и в частния сектор. Професията
„Икономист” осигурява широко поле
за професионална реализация и лична
изява. След завършване на своето
обучение икономистът може да работи
във всички отрасли на икономиката.
Спецификата на професионалното
обучението е свързана с изучаването на
предмети като Компютърен
документооборот, Право, Финанси,
Маркетинг,Икономическа информатика, Иновации и иновационна
политика, Проектен мениджмънт и
други.

Необходими документи:
1.Заявление за участие в класиране -по
образец
2. Копие от Удостоверението за
завършен VІІ клас, като представят за
сверяване и оригинала
3. Служебната бележка за оценките от
положените приемни изпити
Подават се в училищата –
центрове,определени от РИО-Пловдив.

За пълноценната ни работа с
учениците е подсигурена добра
материална база
Два учебно-възпитателни корпуса включващи:
Кабинети по общообразователна подготовка,
лаборатории, кабинети за професионално
обучение,компютърни зали,физкултурен салон и
фитнес зала,актова зала,библиотека,аудио/видео
зала и столова.
Учебно производствен корпус включващ:
Работилници за професионално обучение.
Спортни площадки.
Полигони.
УЧИЛИЩА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА:

СОУ “Св. Климент Охридски”, гр.
Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 5
ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, гр.
Пловдив, ул. “Хан Кубрат” № 15
СОУ “Св. Софроний Врачански”, гр.
Пловдив, ж.к. “Тракия”
СОУ “Пейо Кр. Яворов”, гр. Пловдив,
бул. “България” № 136
ОУ „Петко Каравелов”, гр. Асеновград,
ул. “Асен Карастоянов” № 16
Учениците, от други области, подават
заявления само в СОУ “Св. Софроний
Врачански”, гр. Пловдив, ж.к.
“Тракия”.
Адрес: гр.Първомай,
ул. Братя Миладинови – север № 53 А
За повече информация:
тел.0336/ 6 29 12 и 6 29 13
http://pgss-vlevski.com
e-mail:pgss_parvomai@abv.bg

Срокове за подаване на документи,
класиране, обявяване на списъците с
приетите ученици и записване
Първи етап
1. Провеждане на тестове по:
Български език и литература-18.05.2016г.
Математика - 20.05.2016г.
2. Обявяване на резултатите от тестовете –
до 03.06.2016г.вкл.
3. Получаване на служебна бележка с оценките от
приемните изпити –10.06.-13.07.2016г.вкл.
4. Подаване на документи за участие в приема на
ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. в
училищата центрове обявени от РИО -Пловдив –

16-21.06.2016г.вкл.
5.Обявяване на списъците с приетите ученици на
първи етап на класиране- до 27.06.2016г.вкл.
6. Записване на приетите ученици на първи етап на
класиране-28.06.-30.06.2016г.вкл.

Втори етап
1.Подаване на заявление за участие във втори
етап-28.06.-30.06.2016г.вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на
втори етап на класиране- до 04.07.2016г.вкл.
3. Записване на приетите ученици на втори етап на
класиране – 05-07.07.2016г.вкл.
4. Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след втори етап на класиране

до 08.07.2016г.вкл.

Трети етап
1. Подаване на документи за участие в трети етап
на класиране -11-13.07.2016г.вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на
трети етап на класиране до 15.07.2016г.вкл.
3. Записване на приетите ученици на трети етап на
класиране – 18-19.07.2016г.вкл.
4.Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след трети етап до

21.07.2016г.вкл.
5.Попълване на незаетите места след трети етап на
класиране и записване до 05.09.2016г.

