
 

1 
 

ОБЯВА 

ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ПОДГОТВЕНИ В ЕВРОПА“, 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”, КД 2 – СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА 

ДОБРИ ПРАКТИКИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

(договор № 2016-1-RO01-KA202-024580) 

Уважаеми ученици от 10-ти и 11-ти клас, във връзка с изпълнение на дейностите по 

обявения проект, ПГЗ „Стефан Цанов” – град Кнежа, обявява прием на заявления за 

участие в международна обмяна на опит в държавите: Румъния, Турция и Италия. 

Проектът предвижда организирането на три мобилности, обхващащи по 7 ученици от 

10-ти и 11-ти клас, придружавани от един преподавател от училището.  

Мобилностите, с продължителност от 5 /пет/ дни, ще се проведат в следните 

направления и срокове: 

- Румъния, град Фламанци, окръг Ботошани  - през месец март 2017 год.; 

- Турция, град Чавдархисар, област Кютахия -  през месец май 2017 год.; 

- Италия, град Боза , област Сардиния – през месец юли 2017 год. 

Желаещите за включване в мобилността ученици, трябва да подадат до Директора и до 

Комисията за подбор на участници, следните документи: 

1. Заявление /по образец/; 

2. Мотивационно писмо; 

3. Препоръка от класния ръководител. 

Право на участие имат всички ученици от 10-ти и 11-ти клас на ПГЗ „Стефан Цанов”, 

независимо в коя специалност се обучават, в дневна форма на обучение. 

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, 

предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на ПГЗ 

„Стефан Цанов”. 

Подборът на участници ще се извърши на два етапа. 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ НА ПЪРВИ 

ЕТАП: 

1. Общ успех от предходната учебна година ; 

2. Оценката по английски език от предходната година; 

3. Общ успех от  обща, отраслова и специфична професионална подготовка /от 

предходната учебна година/ ; 

4. Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет и от Директора 
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на училището; 

5. Препоръка от класния ръководител на ученика /с оценка от 0 до 6 точки/. 

Комисията ще извърши ПЪРВО МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ (ПМК) на кандидатите, 

като оценката ще се формира по следния начин: 

ПМК = (среден успех от предходната година) + 2.(оценка по английски език) +2. (общ 

успех по професионална подготовка) + (брой точки от препоръката на класния 

ръководител). 

Ученикът не участва в класирането, ако има наложени наказания от Педагогическия 

съвет или от Директора на гимназията, наложени през изминалата учебна година или 

през първия срок на настоящата учебна година, до момента на класирането. 

След направеното класиране, по низходящ ред ще бъдат избрани 28 ученици /21 

участници и 7 резерви/, които ще участват в провеждането на педагогическа, езикова и 

културна подготовка. 

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от 

подбора,  от Комисията  за подбор на участници в мобилността. 

Списък с одобрените 28 ученици /21 участници + 7 резерви/ ще бъде поставен на 

информационно табло и публикуван на уеб-сайта на училището 

(www.pgzemedelie.weebly.com)  и фейсбук-страницата. 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ НА ВТОРИ 

ЕТАП: 

1. Успех от проведената езикова подготовка /оценка от проведен тест/; 

2. Успех от проведената педагогическа и културна подготовка /оценка от 

проведено интервю с участника/; 

3. Липса на наказания от Педагогическия съвет и от Директора на училището, до 

момента на подбора на участници. 

Комисията извършва ВТОРО МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ (ВМК) на кандидатите, 

като оценката се определя   по следния начин: 

ВМК = 3.(оценка от езиковата подготовка) + (оценка от педагогическа и културна 

подготовка). 

Ако на този етап, някой от участниците е получил наказание от Педагогическия съвет 

или от Директора на училището, от получената оценка се изваждат 10 точки. 

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисията за подбор на участници в 

мобилността, като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране 

(ПМК) и второ междинно класиране (ВМК): 

ОК = ПМК + ВМК 

http://www.pgzemedelie.weebly.com/
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При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното 

писмо. 

След направеното класиране, Комисията за подбор на участници в мобилността 

обявява списък на най-добрите 21 участници и определя  7-те резерви. 

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора. 

Списъците от междинните и окончателното класиране ще бъдат поставени на 

информационно табло в училището и  публикувани на сайта на училището 

(www.pgzemedelie.weebly.com) и фейсбук-страницата. 

Образци на документите  за участие в проекта може да получите от госпожа Валентина 

Велчева,  в  кабинета по математика /на втория етаж/. Попълнените документи се 

подават в дирекцията на  гимназията. Крайният срок за подаване на документите е 21 

ноември  2016 г. 

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 05 декември 2016 г. 
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