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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

1. Искаме да споделим с Вас новия си дом, в който

Вашите деца ще се чувстват като у дома си. Сградата

беше ремонтирана основно и отвън, и отвътре. 

2.Какво предлагаме като прием след VII клас  за учебната 

2020/2021 година.

3. Профил „ Предприемачески“ 

4. Реализация след обучението

5. Професия „Продавач – консултант“

6. Реализация по време на  обучението

Слайдове 

от №3  до  №11

Слайд  №12

Слайд  №13

Слайд  №14

Слайд  №15

Слайдове 

№16 и № 17



ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 



КЛАС





К Л А С



КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ



ОРКЕСТЪР БАРАБАНИ



ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН



ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ







Основна цел на обучението е придобиването на:
- Управленски умения;
- Информационни компетентности;
- Модели на поведение. 

Те се постигат, като се изучават практически аспекти на 
икономиката във фирмата и офиса, предмети, свързани с макро-
и микроикономиката, бизнес етични норми и др. 

Балообразуване:
- Удвоената оценка от НВО по БЕЛ
- Удвоената оценка от НВО по Математика
- Оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и               
Информационни технологии.



РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Завършването на профил “Предприемачески” осигурява на 

учениците необходимата подготовка за успешен прием в 

висши училища и реализация в сферата на финансите, 

банковото и застрахователното дело, международните

икономически отношения.



Балообразуване:

- Удвоената оценка от НВО по БЕЛ

- Удвоената оценка от НВО по Математика

- Оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и Математика

За кандидатстване е необходимо и медицинско свидетелство.

Обучението включва: трудови дейности, отговорности, 

личностни качества, особености на условията на труд, 

оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на 

професията и др.  



РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО

В XI и XII клас за учениците, които са навършили 16 години, се 

осигурява практическо обучение в реална работна среда 

(дуална форма на обучение). При тази система на обучение 

общият брой задължителни и избираеми факултативни часове

за една учебна седмица може да достигне до 40 учебни часа, в 

които се включва и времето за практика на работното място.



 Кодексътна труда определя минималното възнаграждение на 

учениците в дуалната система на обучение. Учениците в XI 

клас получават възнаграждение не по-малко от два пъти, а в 

XII клас - не по-малко от три пъти максималния размер на 

месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от 

Закона за професионалното образование и обучение (чл. 230, 

ал. 6 от КТ).

 Частният сектор е пряко ангажиран в процеса на обучението, 

като не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя

отговорността за качеството на професионалното обучение.

ПРЕДИМСТВА  НА ОБУЧЕНИЕТО




