Средно училище „Христо Ботев“ е
училище с утвърдени традиции и история
в с. Габаре, което съхранява изконните
ценности от миналото и мотивира стремеж
към прилагането на най-съвременните
достижения на науката.
Училището е база за осъществяване
на практическа подготовка на учениците
обучаващи се в професия Готвач със
специалност „Производство на кулинарни
изделия и напитки“ .
Училището разполага с:
2 компютърни кабинета;
Еко кът;
База за практическа подготовка по
професия - готвач;
Фитнес зала;
Физкултурен салон;
Столова за обедно хранене.
Отличната материална база се
съчетава с професионализма и опита на
високо-квалифицирани учители, което е
сигурна гаранция за постигане на високо
качество на образование.
Професия „Готвач“   се утвърждава
чрез авторитета на професионално доказалите се учители и на съвременно оборудвана
база.
За да започне Вашето пътешествие в
чудния свят на професионализма, изберете
специалност “Производство на кулинарни
изделия и напитки“ , която е крачка към
бъдещето, осъществявайки връзката между
учебната база и реалността.

Верни на традицията да създаваме добри възможности
за реализация на учениците си, обявяваме прием след 7.
клас с професия  “Готвач”  и специалност  “Производство
на кулинарни изделия и напитки”  за учебната 2019/2020 г.
специалност :

“Производство на кулинарни изделия и напитки”

1 паралелка – 26 ученици
Срок на обучение: 5 години
Завършилите професионалното обучение  могат  да работят като: Главен готвач, Помощник – готвач, Готвач. СУ
„Христо Ботев“ с. Габаре разполага със съвременна материална база за провеждане на учебна практика.
Предлагаме и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение
със специалност  “Производство на кулинарни изделия и
напитки”.
Изисквания:
завършено основно образование
навършени 16 години

Тази професия   дава възможност да се придобият
знания и умения, свързани със съвременните кулинарни
технологии. Учениците ще могат да задълбочат своята
кулинарна култура, да развият предприемачески
идеи и управленски подход, да започнат собствен
бизнес. Обучението ще им даде отлична подготовка за
университетите по хранителни технологии.
Балообразуване:
Утроеният резултат от теста по БЕЛ
Резултатът от теста по математика
Оценката по История и цивилизация от
свидетелството за основно образование, превърната по
скала в точки
Оценката по География и икономика от
свидетелството за основно образование, превърната по
скала в точки
Чужди езици
Английски език
Руски език

http://su-gabare.org/
e-mail: su_gabare@abv.bg
с. Габаре, ул. „Тома Николов”, №1
тел.: 09140 44 41,  gsm: 0897 930 415

№                       Вид дейност                                                Срок
1.    Провеждане на тестове по:
български език и литература
9.06.2020 г.
математика
11.06.2020 г.
2.    Обявяване на резултатите от тестовете          
до 26.06.2020 г. вкл.
3.  Подаване на документите за участие в приема на
ученици по Наредба  № 10 от 01.09.2016г.
03.07. – 07.07.2020 г. вкл.
4.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи
етап
на   класиране
до 13.07.2020 г. вкл.
5. Записване на приетите ученици на първи етап на
класиране
или подаване на заявление за участие във
втори етап на класиране                                 до 16.07.2020 г. вкл.
6.  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори
етап
на   класиране
до 20.07.2020 г. вкл.
7. Записване на приетите ученици на втори етап на
класиране
до 22.07.2020 г. вкл.
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места с втори етап на класиране                       до 22.07.2020 г.
9.  Подаване на документи за участие в трети етап на
класиране
                                   24.07.-27.07.2020 г. вкл.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети
етап
на  класиране
                                     29.07.2020 г. вкл.
11.  Записване на приетите ученици  на трети етап на
класирането
30.07.2020 г. вкл.
12.  Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след трети етап на класиране  03.08.2020 г.
13.  Попълване на незаетите места след трети етап на
класиране и  записване    -   определя се от директора
                                                                            до 10.09.2020г. вкл.
14. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием
                 
                                        до 14.09.2020 г. вкл.

