
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, В КОИТО 
МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ: 

Театрален състав,Участия в състезания 
по професии, Спортни съревнования, 
Участие в групи по интереси и в групи 
от учениците с обучителни затруднения  
по проект”Твоят час”. 

Работа в реална работна среда и 
получаване на заплащане във вид на 
стипендия по Проект “Ученически 
практики”. 

Курсове за  придобиване на 
Свидетелство за правоспособност по 
управление на МПС,категории “Ткт” и 
“В”. 

КАНДИДАТСТВАНЕ: 

АДРЕС: гр.Първомай  

ул. Братя Миладинови –север, 53а 

0336 /62912; 0336/62913 

Моб. 0885710139 

e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 

Сайт на училището: pgss-vlevski.com 

 

ПГСС  

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР.ПЪРВОМАЙ  

2018-2019 уч. година 

Професионално 
направление 

“Производствени 
технологии – текстил, 

облекло, обувки и кожи” 

 

 

№ Вид дейност Срок 

1. Провеждане на тестове по: 

• български език и литература 

• математика 

 

21.05.2018г. 

23.05.2018г. 

 2. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл. 

3. Получаване на служебна бележка с 
оценките от изпитите 

13.06. –  
19.07.2018 г. вкл. 

4. Подаване на документи за участие в 
приема на ученици по Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. 

20.06 
-26.06.2018 г.вкл. 

5. Обявяване на списъците с приетите 
ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл. 

6. Записване на приетите ученици на първи 
етап на класиране или подаване на 

заявление за участие във втори етап на 
класиране 

04.07. 
-06.07.2018 г. вкл. 

7. Обявяване на списъците с приетите 
ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл. 

8. Записване на приетите ученици на втори 
етап на класиране 

13.07. 
 - 17.07.2018 г. вкл. 

9. Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след втори етап 
на класиране 

19.07.2018 г. 

10. Подаване на документи за участие в 
трети етап на класиране 

20.07 
-24.07.2018 г. вкл. 

11. Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл. 

12. Записване на приетите ученици на трети 
етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл. 

13. Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след трети етап 
на класиране 

02.08.2018 г. 

14. Попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране и записване 

определя се от 
директора  

до 11.09.2018 г. вкл. 

15. Утвърждаване на осъществения 
държавен план-прием 

до 14.09.2018 г. вкл. 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 
1.Брой точки от НВО : 
-по БЕЛ умножени по 3 
-по Математика умножени по 1 
2.Преобразувани в точки оценки 
от Свидетелството за основно 
образование: 
-Изобразително изкуство; 
-Български език и литература; 



• Сами да измислите и изработите 

Вашата бална рокля или костюм. 

• Да се забавлявате ,обогатявате 

знанията и компетенциите си, 

като учите в подновени кабинети, 

с безжичен итернет и съвременни 

Информационно комуникационни 

технологии. 

• Да учите и работите в реална 

фирма и да придобиете 

практически навици. 

• Да завършите средното си 

образование и да получите 

професията за която сте мечтали. 

 

 

ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТ: 

Именно това представлява дуално- 
то образование- паралелно обучение 
на две места - в професионалното  
училище и в предприятие, като 
едновременно с теорията учащите 
придобиват и безценни практически 
умения.  
Основните му предимства са, че то 
позволява натрупването на 
практически опит по време на 
обучението, а младежите в повечето 
случаи получават доход, докато се 
обучават, което ги задържа в 
образователната система по-дълго и 
ги предпазва от ранно напускане 
поради нужда от доходи.  

 

  В резултат на това завършващите  

излизат подготвени на пазара на 
труда, което пък позволява 
започването на по-добра работа 
срещу по-високо заплащане. 
Държави прилагщи такова 
обучение  успешно са: Русия, 
Англия, Германия,Австрия, 
Швейцария,Дания, Холандия, 
Китай и др. 
 

 Учениците ще изучават 
професионални  предмети, като: 
Декоративно рисуване, 
Материалознание,Технология на 
облекло от текстил, Конструиране  
и моделиране на облекло от 
текстил, Шевни машини и 
съоръжения, Чужд език по 
професията. Практическото  
обучение ще се провежда в реална 
работна среда в предприятия и 
фирми работещи в сферата. 
 

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ В НОВА ПАРАЛЕЛКА 
СЛЕД  ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
С ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО 

Професионално 
направление 

“Производствени 
технологии – текстил, 

облекло, обувки и кожи” 

 

 

НАШАТА ГИМНАЗИЯ  
ВИ ПРЕДЛАГА: 

Срок на обучение – 5 години. 


