БАЛООБРАЗУВАНЕ
За
направление
администрация“:

„Стопанско

управление

КАКВО?, КЪДЕ?, КОГА?
и

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по
Математика, оценките по География и икономика и
Информационни технологии от Свидетелството за
основно образование.
За направление „Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти“:

№
1.

2.
3.
4.

5.

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по
Математика, оценките по Математика и Информационни
технологии от Свидетелството за основно образование.

6.

За направление „Хранителни технологии“:

7.

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по
Математика, оценките по Биология и здравно
образование и Информационни технологии от
Свидетелството за основно образование.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
Провеждане на НВО – VІІ клас:
БЕЛ
Математика
Обявяване на резултатите от НВО
Получаване на служебна бележка с
резултатите от НВО
Подаване на Заявление за участие в
приема на ученици по Наредба № 10
от 01.09.2016 г.
Обявяване на списъците с приетите от
първи етап на класиране
Записване на учениците, приети на
първи етап на класиране или подаване
на Заявление за участие във втори етап
Обявяване на списъците с приетите от
втори етап на класиране
Записване на учениците, приети на
втори етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след втори
етап на класиране
Подаване на документи за участие в
трети етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите на
трети етап на класиране
Записване на учениците, приети на
трети етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след втори
етап на класиране
Попълване на незаетите места след
трети етап на класиране

СРОК
09.06.20г.
11.06.20г.
До
26.06.20г.
До
02.07.20г.
3-7.07.20г.
До
13.07.20г.
До
16.07.20г.

Заявление за участие в класирането по образец,
Медицинско свидетелство, издадено от личния
лекар, Свидетелство за основно образование,
Служебна бележка с оценките от изпитите.

Градивни знания и умения!
Истински професионалисти!

„РОБЕР ШУМАН“

Бизнесът разчита на нас повече от половин век!

До
20.07.20г.
До
22.07.20г.
23.07.20г.

2427.07.20г.
29.07.20г.
30.07.20г.
До
03.08.20г.
Определя
се от
Директора
до
10.09.20г.
вкл.

Професионални компетентности!
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ИКОНОМИКА

ПРИЕМ
за учебната 2020/2021 година
Вашият правилен избор
е нашата гаранция за успех!
град Разград, ул. Камчия, № 1
тел.: 084/ 661 245, GSM: 0878 684 346

Стани един от нас …..

www.pgi-rz.com, e-mail: pgirs.rz@gmail.com

СЪЗДАДЕНИ ТРАДИЦИИ!

НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА!

Направление „Стопанско управление и
администрация“:

Направление „Аудио-визуални изкуства и техники;

Специалност Митническа и данъчна
администрация
Професия Данъчен и митнически посредник
с разширено изучаване на Английски език
Учениците усвояват знания в областта на
митническото, международното и данъчното
законодателство. Придобиват умения за приемане,
обработване, проверка на митнически и данъчни
документи за събиране и отчитане на задължения и
вземания.

производство на медийни продукти“:
Специалност Полиграфия
Професия Полиграфист

с разширено изучаване на Английски език
Учениците изучават теорията на фотопроцесите,
полиграфическите материали, избор на печат.
Усвояват технологията на изработка на печатните
форми на печатарските и брошуро-книговезките
процеси,
художественото
оформление
и
изработката на рекламни материали и книжни тела.
Направление „Хранителни технологии“:

Специалност Производство на хляб и хлебни
изделия
Професия Хлебар-сладкар
В процеса на обучение учениците научават
технологията и машините за производство на хляб,
тестени и сладкарски изделия. Придобиват умения
за процесите на хлебопроизводство в модерно
обзаведена учебна кухня. Добиват увереност в
ръководене на персонала в хранително-вкусовата
промишленост.
Специалност Икономика и мениджмънт
Професия Икономист
с разширено изучаване на Английски език
Обучението в тази специалност дава възможност на
учениците да се запознаят и изучат икономическите
процеси, протичащи в реално предприятие чрез
работа в учебно предприятие. Те придобиват
умения за работа в екип и вземане на правилни
управленски решения. Формират адекватно бизнес
поведение и компетенции за работа в модерна
бизнес среда. Контролират, планират и възлагат
задачи за изпълнение, водят търговски преговори и
сключват сделки.

СИГУРНА РЕАЛИЗАЦИЯ!

Направление „Стопанско управление и
администрация“
Успешно завършилите курса на обучение се
реализират като служители в митническата и
данъчната
администрация,
в
държавната
администрация. Извършват данъчен и финансов
контрол. Успешно изпълняват длъжността на офис
мениджър и могат да стартират собствен бизнес.
Направление „Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти“:

Учениците намират реализация в полиграфическата
промишленост. Могат да изградят собствен бизнес
в областта на дизайна и проектирането на печатни
произведения и рекламни къщи.
Направление „Хранителни технологии“:

Могат да работят във фирми за производство на
хляб и хлебни и сладкарски изделия, като техниктехнолози. Могат да стартират собствен бизнес.

