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Професионалната
гимназия за кадри в обс-
лужващата сфера „Але-
ко Константинов” е то-
чен  избор  за  училище.
Разумните родители, ко-
ито искат спокойствие за
децата си, перспективи
за бъдещето им и отго-
ворна грижа от  високо-

квалифицирани профе-
сионалисти,  ще  напра-
вят  точен  избор,  като
насочат  децата  си към
нашата гимназия.  В учи-
лището ни има отлични
условия не само за про-
фесионална подготовка,
но  и  за  пълноценното
развитие на  всички та-

ланти на децата.
Професиите , които се

усвояват в Гимназията са
актуални. Те са в област-
та на туризма – най- кра-
сивия и бързо развиващ
се отрасъл в България.

В новите пазарни ус-
ловия професионалното
образование не може да

гарантира работни мес-
та, но то може да гаран-
тира подготовката, да на-
прави младите хора кон-
курентноспособни.

ТУРИЗМЪТ Е МО-
ДЕРНА И ИНТЕРЕС-
НА ИНДУСТРИЯ

Това е голямата при-
чина да уча  тук. И виж-

дам, че изборът ми е бил
правилен.  Туризмът  е
приоритет за икономи-
ката ни и моето образо-
вание е  добре премис-
лено решение

ДОКАТО УЧИШ, СЕ
ЗАБАВЛЯВАШ

Защото,  практиките
ни са истински купон

ДВА ДОКУМЕНТА
НА ФИНАЛА:  ДИПЛО-
МА + ПРОФЕСИОНАЛ-
НО СВИДЕТЕЛСТВО

Ако  си  амбициозен,
можеш  да  получиш  и
професионално  свиде-
телство, което се приз-
нава и  в чужбина.   За
всеки  разумен човек  е

важно да може да изпо-
лзва образованието си,
за  да  получи работа  с
добро заплащане. Знае-
те колко са модерни на-
последък  нашите  про-
фесии:  телевизиите  са
пълни с шоута на готва-
чи  и за готвачи

Светлана ТРАНКАРОВА
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Ние Ви предлагаме да усвоите професията
“Сътрудник в малък и среден бизнес”.

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ? Във фирми с различен предмет на дейност, предимно във фирми с малка
численост на персонала, в сферата на услугите или дребно серийно производство.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ? Сътрудникът в малкия и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното
използване на материалните, човешките и финансови ресурси на фирмата за постигане на поставените цели. Съ-
вместяват се дейности различни по характер. Специфичните задължения и отговорности на сътрудниците са по
организацията на човешките ресурси, по производството и продажбите, по отчетността и административното
обслужване във  фирмата.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН? ”Концентрация на вниманието и съобразителност; ” Умение за пренагласа
при променящи се условия и задачи в работата; ” Способност за адекватна реакция при конфликтни ситуации.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ? Работи се  с офис  техника    компютър и  периферия, принтер,  калкулатор и  др.
Използват се нормативни документи, специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени
бланки, каталози, рекламни материали и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?  С прекия ръководител, с външни контрагенти - клиенти и снабдители, колеги от
фирмата и др.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ? Работи се в канцелария или офис.
КАК ДА СЕ ОБУЧА? Професията  може  да  се  усвои  в  ПГ  за  КОС  “Ал.Константинов  “  гр.

Балчик. Минималното входящо  образование за  започване на обучение по професията е  завършен осми  клас.
След приключване на обучението по професията, при завършено средно образование, се получава свидетелство
с присъдена втора степен на професионална квалификация. 

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМ? Организация на трудовия процес, Общи принципи на трудовото законодателство,
Комуникативни умения, Делово общуване и водене на кореспонденция, Ползване на приложни програми и продукти,
Икономически ресурси, Бюджет и данъци, Правни знания, Обща характеристика на предприятие, Малък и среден
бизнес в България, Характеристика на предприемаческата дейност, Основи  на пазарното  проучване, Приходи  и
разходи на малките и средните предприятия, Практика по професията и др.                           Инж. Йорданка НЕДЕЛЕВА

А това са нови, мотивирани, добре обучени професионалисти !

Ìîåòî ó÷èëèùå
Каквато и  житейска

съдба да има човек, той
трябва да следва мечти-
те си. Само тогава и спо-
мените му ще заличават
белезите на съдбата.

Случи се така, че не
можах да завърша сре-
дно образование с мо-
ите връстници, но ни-
кога  не  се  отказах.
Предстоеше ми да ре-
ша една сложна зада-
ча  с много  неизвест-
ни. С  едно обаче  бях
наясно  наред със сре-
дното образование да
получа  добра  профе-
сионална  подготов-
ка.Вече съм  10 клас в
самостоятелна  форма
на  обучение  в  ПГ  за
КОС „Алеко Констан-
тинов”. С трепет прис-
тъпих нейния праг, въл-

нувайки се от срещата
с преподаватели, съу-
ченици,  заставайки
пред неизвестното. Да
работиш и учиш е тру-
дно,  не винаги  успя-
ваш да постигнеш же-
лания успех, но кога-
то чувстваш внимание
и подкрепа, трудности-
те се преодоляват по-
лесно. Важно е  да не
се отказваш, а да вър-
виш  напред. Сега  за-
почна юнската ми се-
сия, изпити много, но
се чувствам по-увере-
на, защото не пропус-
ках консултации, инди-
видуална работа.

Преди време  ,  аз  и
моите  съученици,  с
тревога дискутирахме
какво ще се случи, ако
училището  затвори

врати. Сега обаче сме
спокойни,  училище
ще има! Тук атмосфе-
рата е друга   дали от
хората, дали от полъха
на  морския  бриз  или
от това, че има кой да
ти подаде ръка, когато
се  чувстваш  несигу-
рен, не зная. Ще ми се
обаче да  успея  и  тук
след време да се връ-
щам в спомените си.

Не  зная след  колко
време ще успея да се
дипломирам,  но  съм
сигурна, че тук ще на-
трупам още и знания и
професионални  уме-
ния. И още нещо  тук,
за  това  училище  ще
мога да кажа с умиле-
ние: „Моето училище
след толкова години”

Катя ИВАНОВА

Âðú÷âàíå íà äèïëîìèòå íà àáèòóðèåíòèòå îò ÏÃ çà ÊÎÑ
“Àë. Êîíñòàíòèíîâ” - Áàë÷èê íà 17 þíè 2013 ã.

Таня Павлова, Златка Цонева, Маргарита Росенова, Николай Ангелов и Галина Неделчева връчват дипломите на Митко Панайотов и Георги Касабов. 18 ученици взеха дипломи,
19 - свидетелства за професионална квалификация, 6 - Удостоверение да завършен гимназиален етап. Всички абитуриенти се представиха достойно и взеха Първи и Втори ДЗИ.
Тазгодишните резултати са много по-добри, в сравнение с 2012 г. Много повече ученици взеха Втора степен за професионална квалификация.




