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Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,
СУ „Иван Вазов”-Бургас приема ученици по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.
след завършен VII-ми клас в паралелка за професионално образование с придобиване на 2-ра
степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език по
специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни
центрове” код 7260101 с 1-ви ЧЕ-АЕ и втори ЧЕ-НЕ.
Паралелката е нова за Област Бургас.
Завършилите получават:
-Диплома за средно образование
-Свидетелство за II-ра степен на професионална квалификация
-Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация
Разширената подготовка по АЕ включва 13 ч. седмично АЕ в 8-ми клас и по 6 ч. седмично в
следващите класове, както и изучаване на 159 часа чужд език по професията. Вторият чужд
език е НЕ – общо 270 часа, и се изучава от 9-ти до 12-ти клас.
В учебния план е заложено разширено изучаване на Химия и опазване на околната среда и
Биология и здравно образование.
В часовете за отраслова и специфична професионална подготовка учениците ще изучават
учебни дисциплини като: долекарска помощ, организация и функциониране на СПА и
УЕЛНЕС-центрове, физикална терапия и рехабилитация, термални процедури и
специализирана техника, анатомия и физиология, лечебен масаж , здравословни и
безопасни условия на труд, ергономия, ортопедия и травматология , фармакология, видове
заболявания и др.
Практическото обучение ще се провежда в реална работна среда в Специализирана болница
за рехабилитация-„Бургаски минерални бани“ ЕАД от висококвалифицирани специалисти.
На учениците ще бъде предоставена възможност за практика в Германия .
Професията дава възможност за успешна реализация в балнеологични, СПА-, УЕЛНЕС и други
възстановителни центрове в Бургаски регион, както и на други места по света.
Общообразователната и професионалната подготовка са добра основа за обучение по
медицински специалности на следващо образователно ниво и залог за професионална
реализация в сферата на здравеопазването и туризма.

Балообразуване:
Тест по Български език и литература/НВО / х2
Тест по Математика/НВО/х2
Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование х 1
Оценката по Чужд език от Свидетелството за основно образование х1
Оценките се приравняват към точкова система.
Придобитите знания и умения ще мотивират учениците да живеят здравословно, да ценят и
опазват здравето си, да помагат на изпаднали в беда и да спасяват човешки живот.
Професията е благородна и хуманна!
Благодаря за вниманието!
Контакти:
Бургас Бул. Христо Ботев №42
Директор: 056 81 76 90 / 0899181047
Зам.-директор:0899181063
Канцелария: 056 81 76 93
email:ivazov_bs@abv.bg
Сайт: ivazov-burgas.com

С уважение,
Виктор Григоров:
/Директор/

