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Нашето училище 



  Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Ръжена, 

общ. Казанлък, обл. Стара Загора е общинско, неспециализирано, в 

което се обучават ученици от I до X клас.  

 

       Сградата на образователната институция е реновирана, с 

достъпна архитектурна среда. Училището разполага с локално 

парно отопление, климатици,  физкултурен салон, спортна 

площадка, два компютърни кабинета, стая за занимания по 

интереси, кабинет по приобщаващо образование, столова, 

оборудвана кухня и барплот за осъществяване на учебната 

практика по сервиране. 



 Учениците от гимназиален етап придобиват първа степен на 

професионална квалификация. 

 

 

 

•  Специалност „Работник в обслужване на 

заведенията за хранене и развлечения“; 

• Професия „Работник в заведенията за 

хранене и развлечения“; 

• Професионално направление „Хотелиерство, 

ресторантьорство и кетъринг“. 



Входящо образователно равнище – завършено основно 

образование; 

Срок на обучение – 3 години; 

Форма на обучение – дневна; 

Изходящо образователно равнище – завършен Х клас; 

 

 Балообразуване: 

 

 Оценките от Национално външно оценяване по Български език и 

литература и Математика; 

 Оценките от Свидетелството за завършено основно образование 

по Български език и литература и Биология и здравно 

образование. 



Какви специални предмети ще 

изучавате при нас: 

 Гостоприемство в туристическата индустрия; 

 Здравословни и безопасни условия на труд; 

 Безопасност и долекарска помощ в ресторанта; 

 Микробиология и хигиена на храненето; 

 Отчетност и работа с документи; 

 Сервиране; 

 Барманство; 

 Приготвяне и сервиране на ястия от студената кухня; 

 Учебна практика по сервиране. 



  След завършване на първи гимназиален етап /Х клас/, учениците 
имат право да продължат образованието си. През учебната 2023/2024 

година училището ще се преобразува в средно /до XII клас/. 

 

 Успешно завършилите ученици получават следните документи:  

• Удостоверение за завършен първи гимназиален етап; 

• Свидетелство за професионална квалификаця. 

 

       Придобилите първа степен на професионална квалификация по 

професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" могат да 

работят като работник в кухня, работник в сладкарско производство, 

помощник - готвач, помощник - сервитьор, мияч на съдове. 



Училището разполага с оборудвана кухня, столова с барплот 

за осъществяване на учебната практика по сервиране. 



Сервиране 



Приготвяне и сервиране на коктейли 



Приготвяне и сервиране на ястия от студена кухня 



Приготвяне и сервиране на плодова салата 



Приготвяне на супа и баница 



Приготвяне и сервиране на аламинути 



Приготвяне и сервиране на десерти 



Първи стъпки в кухнята и на нашите 

малки възпитаници 





Клубове по интереси 

Ние не само учим, но знаем и как да се забавляваме… 

Танци 

Училищен парламент Актьорско майсторство 



Европейска седмица на професиите 

На гости в нашето училище 

беше Шеф готвач Коста Калчев 



Беатрис Благоева е актриса в казанлъшкия театър „Любомир Кабакчиев“, която днес 

разказа на учениците за пътя си от гимназията по икономика до театралната пиеса . 



„С бензин в кръвта“  

 Автомонтьорът Станимир Гяуров бе гост в нашето училище. Той сподели част 

от богатия си опит в сферата с нашите ученици. 



 На гости ни бяха Ивелина Недкова от Animal Hope Bulgaria – Kazanlak  и д-р Генко 

Мирев от Общинския приют в гр. Казанлък.  



Необикновено хоби за търсачи на силни усещания, вдигане на 

адреналина или как един парапланерист „кацна“ в Ръжена. 



Благодаря за вниманието! 

Топли и споделени Коледни и Новогодишни празници! 


