ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ «СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - С.РЪЖЕНА, ОБЩ.КАЗАНЛЪК

Изх.№ 94 /13.01.2021г.

Мотивирано предложение
за държавен план-прием в VIII клас по професия
в Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ръжена,
за учебната 2022/2023 година
Във връзка с Държавния план-прием за учебната 2022/2023 година, предлагам в ОбУ
“Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ръжена прием на ученици в VIII клас по професия, както следва:
Една паралелка по професията:
„Работник в заведенията за хранене и развлечения“, код на професията 811090;
наименование на специалността от професия: „Работник в обслужване на заведенията за
хранене и развлечения“; код на специалността от професия 8110902; форма на обучениедневна;
В съответствие със Стратегията и общинския план за развитие на община Казанлък, с
приоритетен отрасъл в икономиката – туризъм, а именно: селски, туризъм за спорт и отдих,
културно-исторически туризъм и всички дейности, свързани с обслужване на туристическия
контингент в сферата на ресторантьорството и хотелиерството. В Обединено училище
„Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ръжена през учебната 2021/2022 година обучението се извършва
в три паралелки-дневна форма на обучение по професионално направление:
„Работник в заведенията за хранене и развлечения“.
По данни от РУО-Стара Загора в Община Казанлък, броят на учениците завършващи
основно образование през учебната 2021/2022 г. е 669 ученици, което ни дава основание да
заявим една паралелка за учебната 2022/2023 година.
Наличието на добра материално-техническа база е фактор за качествено обучение и
изграждане на практически умения и навици у учениците. ОбУ „Св.св.Кирил и Методий“ –
с.Ръжена разполага с 10 класни стаи, 2 компютърни кабинета, 1 кабинет по приобщаващо
образование, физкултурен салон, спортна площадка, актова зала, кухня и столова с бар-плот за
осъществяване на учебната практика по Сервиране, оборудвани с необходимите съоръжения и
инвентар за нормално провеждане на практически занятия.
Обучението в училището се осъществява от квалифицирани в своята специалност
учители.
Потребностите на пазара на труда и реализацията на завършващите ученици, както и
наличната материална база и специализирани кадри в училището са основание за обучение на
учениците по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, за учебната 2022/
2023г.
С уважение,
АЛБЕНА КРЪСТЕВА
Директор на ОбУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ръжена

