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Критерии за подбор на ученици по Програма „ЕРАЗЪМ+“ 

Проект: “P.AR.T.E..R.R.E. – Performing Arts as Tool of knowlEdge of the EuRopean 

aRtistic and cultural hEritage”, /„Изкуството като инструмент на опознаване на 

европейското художествено и културно наследство“/, програма Еразъм + 

/проект № 2020-1-IT02-KA229-079204_3/ 

 

ДОКУМЕНТИ  И УСЛОВИЯ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР: 

 

1. Подадено заявление за участие в екипа на проекта. 

2. Активно участие в дейностите по проекта, мотивация и желание за продължаване на 

дейностите от всички етапи на проекта. 

3. Мотивационно писмо. 

4. Справка от класен ръководител – среден успех /от предходния срок/, наложени санкции и 

брой отсъствия към датата на кандидатстване. 

5. Възрастов критерий – участват ученици на горната възрастова граница на участниците 

според изискванията в проекта. 

6. Декларация съгласие от родител, за участието му в мобилността. Ученици, чиито 

родители приемат условията на провеждане на международните срещи на проекта: 

6.1.  Настаняване в семейство 

6.2.  Готовност да приемат ученици от другите училища по проекта, когато гостуват в 

България, както и да участват във виртуална мобилност 

6.3.  Проектът финансира пътни разходи, настаняване и храна. Родителите осигуряват 

средства за лични разходи. 

6.4.  След закупуване на билети за пътуванията родителите гарантират участието на 

ученика. В противен случай възстановяват сумата за неизползваните билети. 

6.5.  Родителите подготвят за своя сметка документите на учениците – международен 

паспорт на ученика и нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители, 

зелен сертификат, ако се изисква.  

7. Владеене на английски език на комуникативно ниво. 

8. Ученици, които показват напредък и положително развитие в учебните и извънкласни 

дейности. 

9. Ученици, които с поведението си допринасят за добрия имидж на училището  и спазват 

установените правила. 

10. Спазени са противоепидемичните изисквания в страната домакин и училището – 

домакин – наличие на ваксинация, зелен сертификат и други, ако са посочени.  

 

Примерни критерии за подбор на ученици за участие в мобилности по Еразъм + 

 

Ниво на владеене на английски език, разговорно и умения за комуникация      5 т. 

Оценка на представянето на ученика в училище до 10т. 

http://www.supavlikeni.com/
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Ученикът е проявил активност и е подал мотивационно писмо за участие и не е 

участвал до сега в мобилност до 10т. 

Ученикът участва в извънкласни дейности       5 т 

Оценка по английски език от I-ви срок       2 – 6 

Срочен успех      2 – 6 

Ученикът няма наложена санкция      3 т. 

Няма над 5 неизвинени отсъствия       3 т. 

Получени грамоти и награди, свързани с участие на ученика в 

състезания и форуми от името на училището, една година назад.    до 5 т. 

Притежават зелен сертификат, съгласно изискванията на страната - домакин        2 т. 

Бил/а е доманикин на ученици от училищата – партньори по проекта    до 5 т. 

 

Забележка: при постигнати равни резултати, за определяне участници в мобилността ще се 

проведе допълнителен тест по английски език, интервю и/или практическа задача 

 

Максимален брой точки – 60  

Класирането на учениците се извършва от комисия, назначена със заповед на 

директора, която включва координатора на проекта, учители по английски език и 

други педагогически специалисти.  

Критериите са обсъдени и приети на заседание на Педагогически съвет, Протокол № 6 

от 24.11.2021 г. и утвърдени със заповед № РД 06-344/25.11.2021 на директора на СУ 

„Бачо Киро“ Павликени.   

За повече информация по разпространение на дейностите в проекта посетете сайта: 

https://supavlikeni.com/joomla3/index.php/proekti/p-ar-t-e-r-r-e  

X
Петя Неделчева 

Директор на СУ "Бачо Киро" Павликени
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