УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
♦ Копие

от свидетелството
за
завършено основно образование / 7-ми
клас/
Медицинско свидетелство

Професионална
84 години Грижа
За земята

♦
♦ Служебна бележка с оценките от НВО

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Реализирани проекти
по програма Еразъм+
-Учебна практика в гр. Брага - Португалия

Класиране

Първо

Второ

Трето

Подаване
на
документи

от
03.07.2019г.
до
05.07.2019г.

от
12.07.2019г.
до
16.07.2019г.

от
24.07.2019г.
до
25.07.2019г.

Обявяване
на
резултати

до
11.07.2019г.

до
18.07.2019г.

до
29.07.2019г.

Записване
на
приетите
ученици

от
12.07.2019г.
до
16.07.2019г.

НОВО !!! НОВО !!! НОВО !!!
За 2019/2020 учебна година ПГЗ
разкрива единствена в нашия регион
защитена от държавата паралелка по
професия “Техник растениевъд”,
специалност “Трайни насаждения”.
За успешна реализация като
специалист по трайните насаждения е
необходимо да притежавате набор от
специфични знания и умения, да имате
познания за основите на земеделието, за
растениевъдството, общата аграрна и
финансова политика на Европейския

Прием 2019/2020 г.

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:
от
19.07.2019г.
до
22.07.2019г.

от
30.07.2019г.
до
31.07.2019г.

-Учебна практика в гр. Сполето - Италия

Кандидатстване за задочна форма
на обучение по специалност
“Механизация на селското
стопанство”
- само след завършен 7-ми клас

-Техник на селскостопанска техника “Механизация на селското стопанство”
-Агроеколог - ”Агроекология”
-Фермер - “Производител на селскостопанска
продукция”
-Техник-растениевъд - “Трайни насаждения”
Срок на обучение - 5 години
ІІІ степен на професионална квалификация

СПЕЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ:
- Безплатно общежитие с 50 места !
- Възможност за получаване на стипендия
- Свидетелство за управление на МПС Категория В за всички специалности

Средно образование с ІІІ-та степен на
професионална квалификация, търсена
на пазара на труда специалност и
шофьорска книжка с много категории това безспорно е отлична комбинация,
която
ПГЗ „Христо Ботев” - Ямбол
предлага на своите възпитаници!

Избирайки
тази
защитена
специалност, Вие ще получите право на
стипендия, която ще получавате през
целия период на обучението, без значение
от доходите на семейството. Ще имате
възможност да кандидатствате и за
другите видове стипендии в училището, от
които ще имате право да получавате 50%,
при
условие
че
отговаряте
на
необходимите критерии за това.
Полезно допълнение към всичко
изброено е възможността да получите
Свидетелство за управление на МПС Категории В, “Ткт” и "Твк".

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО

АГРОЕКОЛОГИЯ
Професия:

Професия:

Професия:

АГРОЕКОЛОГ

ТЕХНИК РАСТЕНИЕВЪД

ПРОИЗВОДИТЕЛ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИК
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ТЕХНИКА

Срок на обучение: 5 години

Срок на обучение: 5 години

Професия:

Агроекологията гарантира по-добро
качество на живот и съхраняване на
природните ресурси.

НОВА, ЗАЩИТЕНА СПЕЦИАЛНОСТ!!!

Срок на обучение: 5 години

Срок на обучение: 5 години

Ще придобиете знания за:
♦ работа, поддържане и ремонт на
съвременните
селскостопански
машини
♦ диагностика и ремонт на всички
видове
автомобилна
и
селскостопанска техника
Ще изучавате:
♦ Трактори и автомобили
♦ Селскостопански машини
♦ Експлоатация на земеделска техника
♦ Диагностика и ремонт на МПС
♦ Работа
с
машинно-тракторни
агрегати
Ще получите:
♦ Диплома за средно образование
♦ Свидетелство за ІІІ-та степен на
професионална квалификация
♦ Свидетелство за управление на
МПС Категория"В", “Ткт”; "Твк",
"Твк-З"
Ще можете да се реализирате като:
♦ техник
на
леки
и
товарни
автомобили,
на
селскостопанска
техника
♦ механизатор, работещ с трактори и
селскостопански машини
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
♦ Удвоените оценки от НВО
по БЕЛ и Математика
♦ Оценките от свидетелството за
основно образование по:
- Физика и астрономия
- Технологии

Ще придобиете знания за:
♦ производство на екологично чисти
храни и напитки
♦ намаляване
замърсяването
на
почвите и водите.
♦ развиване на собствен бизнес
Ще изучавате:
♦ Екологично законодателство
♦ Биологично растениевъдство и
животновъдство
Ще усвоите умения за:
♦ екологично ползване на земята
♦ измерване и неутрализиране на
нитрати и пестициди в продукцията
♦ опазване на почвите, въздуха
и
водите
Ще получите:
♦ Диплома за средно образование
♦ Свидетелство за ІІІ-та степен на
професионална квалификация
♦ Свидетелство за управление на МПС категория"В"
Ще можете да се реализирате като:
♦ специалисти
в
службите
по
растителна защита
♦ служители в инспекциите за околната
среда и водите
♦ специалисти
във
фирми
за
производство на екологично чисти
продукти
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
♦ Удвоените оценки от НВО
по БЕЛ и Математика
♦ Оценките от свидетелството за
основно образование по:
-Химия и ООС
-Технологии

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Ще придобиете знания за:
♦ отглеждането на земеделски култури
♦ производство на био продукция
♦ земеделска техника и машини в селското
стопанство
♦ обща аграрна политика на Европейския
съюз и др.
Ще изучавате:
♦ ботаника
♦ растениевъдство
♦ отглеждане на трайни насаждения
♦ растителна защита
Ще усвоите умения за:. работа с машини
и съоръжения за обработване на почвата,
наторяване,
растителнозащитни
дейности, прибиране на готовата
продукция.
Ще получите:
♦ Диплома за средно образование
♦ Свидетелство за
ІІІ-та степен на
професионална квалификация
♦ Свидетелство за управление на МПС Категория"В", “Ткт”; "Твк",
Ще можете да се реализирате като:
ръководител на земеделско предприятие
или работник в него

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
♦ Удвоените оценки от НВО
по БЕЛ и Математика
♦ Оценките от свидетелството за
основно образование по:
-Биология и ЗО
-Технологии

ФЕРМЕР

Ще придобиете знания за:

♦ работа, поддържане и ремонт на
съвременна селскостопанска техника,

♦ отглеждането на селскостопански
култури и животни

♦ управление на малък бизнес

Ще изучавате:
♦ икономика и аграрна политика на
Европейския съюз
♦ експлоатация
на
земеделска
техника
♦ производство на селскостопанска
продукция
Ще усвоите умения за:.
♦ работа със земеделска техника
♦ организиране и управление на ферми
♦ преработване,
съхраняване
и
реализиране на земеделска продукция
Ще получите:
♦ Диплома за средно образование
♦ Свидетелство за ІІІ-та степен на
професионална квалификация
♦ Свидетелство за управление на
МПС - Категория"В", “Ткт”; "Твк",
"Твк-З"
Ще можете да се реализирате като:
♦ управител на семейна ферма
♦ ръководител
на
земеделско
предприятие или работник в него
♦ консултант в земеделска фирма

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
♦ Удвоените оценки от НВО
по БЕЛ и Математика
♦ Оценките от свидетелството за
основно образование по:
-Биология и ЗО
-Технологии

