ПРИЕМ
2022-2023
УЧЕБНА ГОДИНА
гр. Сливен, ул. Великокняжевска № 1,
044/ 62 32 98 (телефон и факс) , Е-mail: pght@abv.bg

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация на хотелиерството
с разширено изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение,

Срок на обучение – 5 години

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ:
 Знания и умения за организацията и управлението на хотела;
 Умение за комуникиране на чужд език;
 Познания за технологията на хотелиерското обслужване;
 Умение за работи с компютърни технологии и със специализирани
програмни продукти;
 Умения за работа в екип
 Практически умения, получени по време на учебната и
производствената практика в реална работна среда
Специалността дава знания по организация и управление на всички
дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването и обслужването
на туристите по време на техния престой, управлението и организацията в
хотелиерството; допълнителните дейности в хотела.
Учениците придобиват знания и умения в областта на хотелиерския
от различни работни звена в хотела, в туристическата агенция и бизнес
центровете.
Получените по време на обучението
знания и компетентности дават
възможност и за
продължаване на образованието във
висши учебни заведения.

1паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение, Срок на обучение – 5 години

1паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение, Срок на обучение – 5 години

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ:

 Знания и умения в областта организацията, технологията на производство и
контрола на работата в заведенията
 Умение за работи с компютърни технологии и със специализирани
програмни продукти;
 Практически умения, получени в реална работна среда по време на учебната
и производствената практика
 Знания и умения в областта на предприемачеството и мениджмънта на
малкия и среден бизнес
 Умение за комуникиране на чужд език;
 Умения за работа в екип
Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и
развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.). Негово задължение е
осигуряване на високо качество на услугите, които заведението предлага.
Ресторантьорът организира и контролира работата на персонала, както в
кухнята, така и в търговската зала. Участва в планиране на асортимента от
ястия и напитки, контролира спазването на технологичния процес за
производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.
Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетъринг
услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие.
Получените по време на обучението знания и компетентности дават възможност и
за продължаване на образованието във висши учебни заведения.
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График на дейностите по приемане на ученици
след завършено основно образование
Български език и литература

14 юни 2022 г.,

Математика

16 юни 2022 г.,

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г.,

Обявяване на резултатите от изпитите
Получаване на служебни бележки с оценките
Подаване на документи за участие в приема
Обявяване на списъците с приетите ученици
на първи етап на класиране
Записване на приетите ученици на първи
етап на класиране или подаване на заявление
за участие на втори етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици
на втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на втори
етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап
на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици
на трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети
етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след трети етап на класиране

до 25 юни 2022 г.
до 01 юли 2022 г.
05 – 07 юли 2022 г.
до 12 юли 2022 г.

13 – 15 юли 2022 г.
до 20 юли 2022 г.
21 – 22 юли 2022 г
25 юли 2022 г
26 – 27 юли 2022 г
29 юли 2022 г.
01 – 02 август 2022 г.
до 03 август 2022 г.

Балообразуване:
1. Удвоената оценка от изпита по български език и литература в точки
2. Удвоената оценка от изпита по математика в точки
3. Оценката по първи чужд език от свидетелството в точки
4. Оценката по география от свидетелството в точки

Очакваме Ви!
гр. Сливен, ул. Великокняжевска № 1,
044/ 62 32 98 (телефон и факс) , Е-mail: pght@abv.bg

