НА БЪЛГАРИЯ СА НУЖНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ
СЛЕД

7
КЛАС

Дневна форма на обучение
» Икономическа
информатика
» Компютърна техника
и технологии
» Организация на
хотелиерството
» Електрически машини
и апарати

^ПРОФЕСИОНАЛНА
V ГИМНАЗИЯ ПО
ИНДУСТРИАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ,
МЕНИДЖМЪНТ И
ТУРИЗЪМ
ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Специалност:

Компютърна техника и технологии

ЕАЛООЕРАЗУВАНЕЗАУЧАСТИЕВ КЛАСИРАНЕГР СГВ_ИАЛНРСТИ1

рофесия: Техник на компютърни системи
Разширено изучаване на Английски език

•Удвоените оценки от НВО по
Български език и литература и
Математика
•Оценката по Математика и оценката
по Информационни технологии от
свидетелството за основно
образование

Специалност:

Икономическа информатика

Компютърни
техника и
технологии

Икономическа
информатика

рофесия: Икономист-информатик
Разширено изучаване на Английски език
•Удвоените оценки от НВО по
Български език и литература и
Математика

Специалност:

Организация на хотелиерството

•Оценката по Математика и
оценката по География и
икономика от свидетелството за
основно образование

Организация на
хотелиерството

рофесия: Хотелиер
Разширено изучаване на Руски език
•Удвоените оценки от НВО по
Български език и литература и
Математика

Специалност:

Електрически машини и апарати

Професия: Електротехник
Разширено изучаване на Руски език

•Оценката по Математика и
оценката по Физика и астрономия
от свидетелството за основно
образование

Електрически
машини и
апарати

Необходими документи:
1. Заявление за участие в класиране по образец с
подредени желания
2. Копие на свидетелство за завършено основно
образование
3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от
националното външно оценяване
4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар
на ученика.
ГРАФИК НА ДЕИНОСТИТЕ
Подаване на документи за I етап на
От 5-7 юли 2021г
класиране
Обявяване на приетите ученици на I етап на
До 13 юли 2021г.
класиране
Записване на класираните ученици на първи
етап на класиране или подаване на
До 16 юли 2021г.
заявление за участие във втори етап на
класиране
Обявяване на приетите ученици на II етап на
До 20 юли 2021г.
класиране
Записване на класираните ученици на втори
До 22 юли 2021г.
етап на класиране
Подаване на документи за участие в III етап
От 26-27 юли 2021г.
на класиране
Записване на приетите ученици на трети
До 30 юли 2021г.
етап на класиране
Определя се от
Попълване на незаетите места след трети
етап на класиране и записване
директора до 10
септември 2021г.
Панагюрище, ул.“Петко Мачев“№4
e-mail: pgtlpsu@ abv.bg

Директор: 0357/99492
www.pgitmt.com

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ
СЛЕД

7
КЛАС

Дуална форма на обучение

РОФЕСИОНАЛНА

►

ГИМНАЗИЯ ПО

» Автотранспортна
техника
» Промишлена
електроника
» Лазерна и оптична
техника
» Технология на
машиностроенето

ИНДУСТРИАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ,
МЕНИДЖМЪНТ И
ТУРИЗЪМ
ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

НА БЪЛГАРИЯ СА НУЖНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Срок на обучение 5 години

ФИРМИ ПАРТНЬОРИ:

специалност:

Автотранспортна техника

„Асарел-Медет" АД,

т

професия:

Техник на транспортна техника

I---------------------------------------------------------------------------

Разширено изучаване на Английски език

специалност:

,Оптикоелектрон Груп" АД

C'DOPTICOELECTROW

Промишлена електроника
професия:

,Оптикс" АД

Техник на електронна техника
Разширено изучаване на Английски език
специалност: 1

Лазерна и оптична техника

,Бунай" АД

професия:

Техник на прецизна техника
изучаване на Немски език

,Астроида" ООД

Машинен техник

a

ST R O ID A

p n e c is е m e c h a n ic s , hyd ra ulic a n o o p t ic р а п т в

Технология на машиностроенето
професия:

H

„Яна" АД

Разширено изучаване на Немски език

ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ПГИТМТ участва в дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001
„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

Необходими документи:
1. Заявление за участие в класиране по образец с
подредени желания
2. Копие на свидетелство за завършено основно
образование
3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от
националното външно оценяване
4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика.

&

ГРАФИК НА ДЕИНОСТИТЕ
Подаване на документи за I етап на
От 5-7 юли 2021г
класиране
Обявяване на приетите ученици на I етап
До 13 юли 2021г.
на класиране
Записване на класираните ученици на
първи етап на класиране или подаване на
До 16 юли 2021г.
заявление за участие във втори етап на
класиране
Обявяване на приетите ученици на II етап
До 20 юли 2021г.
на класиране
Записване на класираните ученици на
До 22 юли 2021г.
втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в III
От 26-27 юли 2021г.
етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети
30 юли 2021г.
етап на класиране
Определя се от
Попълване на незаетите места след трети
етап на класиране и записване
директора до 10
септември 2021г.
Панагюрище, ул.“Петко Мачев“ №4
e-mail: pgtlpsu@ abv.bg

Директор: 0357/99492
n(W
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www.pgitmt.com

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм

