ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
гр. Русе – кв. Образцов чифлик; тел. (082) 83-57-33
e-mail: pgss@novotika.com; www.pgss-ruse.com

ЗА ГИМНАЗИЯТА:
Професионална гимназия по селско стопанство
"Ангел Кънчев" е училище с вековна история. Намира се
сред красива природа, има отлични условия за
обучение, спорт и отдих на учениците.
Училището разполага с учебно-опитно стопанство,
машинен парк, добре уредено общежитие.
Гимназията е базово училище към Център за
продължаващо обучение на РУ "Ангел Кънчев"
До училището пътуват редовно градска линия № 33 и
междуселищни автобуси.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
Безплатни шофьорски курсове – категории B и Ткт;
Безплатни курсове за работа със земеделска
техника;
Здравословно хранене в ученическия стол на
минимални цени;
Общежитие, безплатно за всички ученици;
Безплатен транспорт с ученически автобус до
близките населени места.

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, ГИМНАЗИЯТА ПРИЕМА УЧЕНИЦИ
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ :

ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР
СПЕЦИАЛНОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПРОДУКЦИЯ

ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА
ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ
МЕХАНИЗАЦИЯ НА
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Обучаемите ще придобият знания и
умения, свързани с отглеждане на
селскостопански култури, животни
и за управление и ремонт на
селскостопански машини.
Завършилите специалността ще
могат да ръководят собствен
земеделски бизнес, да работят в
земеделски кооперации, във фирми
от аграрния сектор, както и да
продължат във висши учебни
заведения.

В процеса на обучение се
придобиват знания,
правоспособност и практически
опит, насочени към диагностика,
техническо обслужване, ремонт и
експлоатация на земеделска
техника и автомобили.
Обучението включва изграждане на
знания и практически умения за
отглеждане на земеделски култури
и селскостопански животни.
Завършилите могат да продължат
във висши учебни заведения

ПРОФЕСИЯ
ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ
ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

Обучението включва придобиване
на знания и умения за отглеждане,
лечение и профилактика на
домашни любимци и
селскостопански животни.
Ветеринарният техник може да
работи във ферми, ветеринарни
клиники, лечебници, лаборатории,
както и да продължи
образованието си във висши учебни
заведения.

ПРОФЕСИЯ ТЕХНИКТЕХНОЛОГ ПО
КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ
И НАПИТКИ
СПЕЦИАЛНОСТ КОНТРОЛ
НА КАЧЕСТВОТО И
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ
И НАПИТКИ
Завършилите ще придобият знания
и практически опит в
производството и контрола на
качеството на храните. За целите
на обучението има лаборатория и е
обособено специално помещение,
оборудвано с техника за
производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия. Завършилите
ще имат възможност за
реализация в държавни структури
и частни организации, както и да
продължат образованието си във
висши учебни заведения.

