Професионална гимназия по
морско корабоплаване и
риболов „Свети Никола"
Специалност : „Експлоатация на пристанищата и флота”
STEM Професия : „Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота”

Искаш да
работиш като ръководител на малко
пристанище? Ако отговорът на този въпрос е
ДА, значи си на правилното място.

По време на обучението учениците
придобиват знания и умения за
експлоатация на пристанищния
комплекс и флота и управление на
транспортно предприятие.

Какво ще учиш при нас ?
Складово дело;
Устройство на морските пристанища;
Теория на пристанищата;
Спедиция в морския транспорт;
Икономика на пристанищата и флота;
Товарознание;
Устройство на кораба;

Къде ще се реализираш?
Завършилите тази специалност могат да
работят в системата на пристанищната
инфраструктура като :
Организатор експедиция/товаро‐
разтоварна и спедиторска дейност;
Организатор производствено
планиране и координация;
Спедиционен посредник;
Стифадор;
Талиман;
Агент експедиция на товари;
Организатор пътнически транспорт;
Корабен агент;
Помощник брокер.

Избери нас ‐ МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ,

защото :
ПГМКР „Св. Никола” е училище с над 60‐
годишна история и традиции в подготовка
морски кадри;
Предлага модерна учебна среда за
иновативно обучение;
Обучението се извършва от
висококвалифицирани преподаватели;
Една от най‐високоплатените професии;
Учениците имат осигурен безплатен
училищен транспорт.

Избери нас ‐ МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ, защото

притежаваме следните предимства :
Съвременно оборудвани кабинети
Изградена мрежа за безжичен интернет (WI‐FI)
Трета степен на професионална квалификация
Практическо обучение в браншови компании и партньорски
организации
Участие в национални и европейски проекти
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно
образование(влиза в сила от учебната 2021‐2022 година)
На учениците се осигуряват стипендии за защитени
специалности и специалности с очакван недостиг на пазара на
труда

ПГМКР „СВЕТИ НИКОЛА“ ФОРМИРА
ЛИЧНОСТИ:
с висока професионална и интелектуална подготовка
с гражданско съзнание и поведение
с готовност за академична кариера и за работа по
високите стандарти на съвременното работно място
способни за ефективна обществена реализация

Медиите за нас
ПГМКР „Св. Никола” разкрива нова специалност
през настоящата 2021/2022 учебна година
През настоящата 2021/2022 учебна
година, затвърждавайки своето
постоянно развитие, гимназията
открива и нова специалност –
„Експлоатация на пристанищата и
флота“, професия „Организатор по
експлоатация на пристанищата и
флота“ от професионално
направление „Транспортни услуги”.
Новата специалност ще предоставя
професионално образование с
придобиване на трета степен на
професионална квалификация с
интензивно изучаване на английски
език.

Медиите за нас
ПГМКР „Св. Никола“ с нова крачка към
Морски колеж
Професионалната гимназия по морско
корабоплаване и риболов „Свети Никола"
направи нова сериозна стъпка по пътя към
превръщане на Бургас в център на
морското образование в региона и
създаване на професионален морски
колеж.За постигане на целта директорът на
Морското училище инж. Христина Жабова
подписа Меморандум за сътрудничество с
представителите на клуб по
спортен риболов „Гларус",
Южнобългарски Морски Образователен
Център, Пристанище Бургас, Черноморски
институт и Бургаска морска асоциация.

Балообразуване
2* НВО БЕЛ
2* НВО МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЯ

Изучаване на чужди езици

I чужд език – Английски – интензивно изучаване
II чужд език – Руски
Подаването на документи става и електронно на https://priem.mon.bg или
https://7klas.mon.bg.
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп,изписани в
служебните бележки на учениците,получени от училището. Електронно
заявление ще може да се подава от домашния компютър.
Подаването на документи в електронната система и ЕДНОКРАТНО!

ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :
• входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с
входящ номер и код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до
изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
• въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка
област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се
регистрира и попълва отделно заявление;
• заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на
всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
• попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или
специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от
меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по
профили и специалности от професии, както и кодовете им;
• ако ученикът кандидатства за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното
медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон
„Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство,
желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го
представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
• за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в
отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
• въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
• Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на
необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО –
Бургас, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена
и подадена при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки.
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