Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”
разполага с богата и обновена материална база:
✓
учебна сграда с наскоро поставена външна изолация
✓
общежитие
✓
7 компютърни кабинети
✓
Учебни работилници
✓
Нова лаборатория за професия Техник-технолог
✓
Нов кариерен център със съвременно оборудвани
кабинети, използвани за обучение на професии
„Икономист-информатик”, „Агроеколог”,”Озеленител”
✓
Спортен комплекс
✓
Стрелкови клуб и фитнесцентър
✓
Учебен ресторант и фрешбар
✓
Бюфет за закуски, безалкохолни напитки
✓
Обучението за водачи на МПС кат.”В” се води с нови
леки автомобили “СУЗУКИ”
Училището поддържа контакти със училища от Франция,
Македония, Холандия, Германия, Литва, Италия, Гърция,
Словакия,Полша, Турция, Испания, Унгария, Португалия,
Дания.

ЗЕМЕДЕЛСКА
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ
ГРАД САНДАНСКИ

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ :
ПРОФЕСИИ СЛЕД 7 КЛАС

1. Професия „Икономист-информатик”
Специалност „Икономическа информатика”
Професията е с разширено изучаване на
Английски език -12 часа в 8 клас
2. Професия „Организатор Интернет
приложения”
Специалност „Електронна търговия”
Професията е с интензивно изучаване на
Английски език -18 часа в 8 клас
3. Професия „Организатор на туристическа
агентска дейност”
Специалност „Организация на туризма и
свободното време”
Професията е с интензивно изучаване на
Английски език -18 часа в 8 клас
4. Професия „Техник-технолог по качеството
на храни и напитки”
Специалност „Контрол на качеството и
безопасност на храни и напитки”
Професията е с разширено изучаване на
Английски език -12 часа в 8 клас
5. Професия „Изпълнител на термални

процедури” -13 ученици
Специалност „Извършване на термални
процедури в балнелогични и други
възстановителни центрове”
6. Професия „Техник-озеленител-13 ученици

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

Балът за професии „Икономист -информатик”,
“Организатор Интернет приложения” се образува
като сбор от:
• Удвоените оценки от външното оценяване /ВО/
по Математика и БЕЛ.
• Оценките по Математика и ИТ от
свидетелството за основно образование .

Балът за професия „Организатор на туристическа
агентска дейност” се образува като сбор от:
• Удвоените оценки от външното оценяване/ВО/
по Математика и БЕЛ.
• Оценките по География и История от
свидетелството за основно образование.

Балът за професиите „Техник-технолог по
качеството на храни и напитки” , „Изпълнител на
термални процедури”, “Техник-озеленител” и
„Агроеколог” се образува като сбор от:
• Удвоените оценки от Външното оценяване/ВО/
по Математика и БЕЛ.
• Оценките по Биология и Химия от
свидетелството за основно образование.

Специалност „Цветарство”
7. Професия „Агроеколог”
Специалност „Агроекология”

След завършен 12 клас и положени изпити учениците получават свидетелство за придобита степен
на професионална квалификация. За професии 1, 2, 3, 4, 6 и 7 -трета степен, а за професия 5- втора
степен.
Всички професии, без 5 и 6 имат прием по 26 ученици.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

І класиране - 03.07. до 07.07.2020г.

І класиране - 13.07. до 16.07.2020г.

ІІ класиране - 13.07. до 16.07.2020г.

ІІ класиране - 20.07. до 22.07.2020г.

ІІІ класиране - 24.07. до 27.07.2020г

ІІI класиране - 29.07. до 30.07.2020г.

Подаването на документите за участие в класиранията, става в приемащите училища. Освен попълване на
заявлението с избраните професии, там се представят копия от служебна бележка за взето външно оценяване
по Математика и БЕЛ, свидетелството за основно образование и медицинско свидетелство от личен лекар.
Записването се извършва в ЗПГ” Климент Тимирязев” с оригиналните документи.

