на дейностите по приемането на ученици след
завършен VII клас за учебната 2018-2019г

През 2017-2019г.
работим по проект:
“RAINBOW – Right Attitude In
Building Our World” по програма Еразъм+, Ключова дейност
2 – Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на
добри

практики“,

сектор

„Училищното

образование”,

проекти само между училища. Главната цел на проекта е
създаването на неформална основа за развитие

на

приобщаващо

на

учениците

образование

със

средствата

и

критично

на

мислене

трансдисциплинарния

подход, фокусиращ се върху главните природни елементиЗемя,

Вода,

Въздух,

Огън

и

Светлина.

Ще

бъдат

организирани много дейности в работилници по превод,
научни

експерименти,

артистичен

дизайн

и

музика,

фотография и създаване на филм, туризъм , готварство,
компютърни технологии и много други.
Училище—посланик на Европейския парламент за 2018г.

• Очакваме да започнем работа и по нови проекти през

следващата учебна година по КД1 и КД2 по програма
Еразъм+

Провеждане на тест по Български език
и литература

21 май 2018 г.

Провеждане на тест по Мaтематика

23 май 2018 г.

Подаване на документи за приема на
ученици

20—26 юни 2018 г.

Записване на приетите ученици на
първи етап на класиране или подаване
на заявление за участие във втори
етап на класиране

04—06 юли 2018 г.

Записване на втори етап на класиране

13—17 юли 2018 г.

Подаване на документи за участие в
трети етап на класиране

20—24 юли 2018 г.

Записване на трети етап на класиране

27—30 юли 2018 г.

 Дневна форма на обучение;
 Срок на обучение - 5 години;
 Подготовка,

гарантираща

представяне

на

успешно

държавните

зрелостни изпити;
 Интензивно изучаване на английски
език или немски език;
 Трета

степен

на

професионална

на

съвременни

квалификация;
 Овладяване

софтуерни продукти;
 Близки до практиката модели на обучение:
(МАКСИМАЛЕН БАЛ - 500 )

Учебно предприятие, инициатива “Мениджър

Удвоените точки

Точките от оценката

от тест по :

в свидетелството по:

(max 100)

(max 50)

Бизнес
aдминистрация

Английски език

БЕЛ

Математика

БЕЛ

География

Оперативно
счетоводство

Английски език

БЕЛ

Математика

БЕЛ

География

Митническа и данъчна
администрация

Немски език

БЕЛ

Математика

БЕЛ

География

Икономика и мениджмънт Немски език

БЕЛ

Математика

БЕЛ

География

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ НА Националното външно оценяване по
Български език и литература – 21 май 2018г.

Математика—23 май 2018г.

за един ден”; Практики в бизнес компании;
 Работа по международни проекти
 Практика в чужбина

֍
֍
֍
֍
֍
֍
֍
֍
֍
֍

Икономисти
Финансисти
Счетоводители
Оперативен счетоводител
Административен секретар

֍
֍
֍
֍
֍

Младши счетоводител
Старши счетоводител
Ревизор
Финансов ревизор
Данъчен инспектор

Асистент кореспонденция
Митнически инспектор
Митнически сътрудник

Ръководители на човешки ресурси
Инспектор митнически документи

