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СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково, обл. Варна 

Тел. 052 762081, 052 763281, e-mail: souaksakovo@abv.bg 
 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-07-457 

                                                       Аксаково,   18.12.2013 г. 

 

На  основание: чл. 147, ал. 1, т.1 от ППЗНП, във връзка със Договор №  2013-1-BG1-

LEO01-08843  за отпускане на финансова подкрепа за проект за мобилност по секторна 

програма „Леонардо да Винчи“, програма „Учене през целия живот“  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

              І. Комисия за подбор на ученици, участници в дейност „Мобилност“ по 

секторна програма „Леонардо да Винчи“, програма „Учене през целия живот“ , Договор 

№ 2013-1-BG1-LEO01-08843 в състав, както следва: 

1. Виолета Атанасова Николова – класен ръководител на Х клас 

2. Христо Иванов Арнаудов – ст. учител по география и икономика 

3. Снежана Семова Анастасова – ст. учител по математика 

Задължения на комисията: 

І. Да проведе първоначален подбор на учениците, както следва: 

1. Да разгледа подадените до комисията молби за участие и определи 20 

участника и 5 резерви по посочените по-долу критерии според броя на 

получените точки. 

2. Да съставят протокол  от заседанието при провеждане на подбора, който да 

входира в дневника за входяща кореспонденция на училището в срок до 2 

работни дни след провеждане на заседанието.  

3. Дата, час и място за провеждане на подбора – 19.12.2013 г., 13.20 ч., стая № 

208 

Критерии за подбор. 

№ Критерий Брой точки 

1 Проявен интерес към маркетинга До 10 

2 Проявен интерес към информационните технологии До 10 

3 Умения за работа с технически средства – принтер, скенер и 

др. 

До 6 

4 Среден успех от предходната учебна година 

От 3.00 до 3.49 

От 3.50 до 3.99 

От 4.00 до 4.49 

От 4.50 до 4.99 

От 5.00 до 5.49 

От 5.50 до 6.00 

 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

5 Успех от предходната учебна година по английски език 

От 3.00 до 3.49 

От 3.50 до 3.99 

От 4.00 до 4.49 

 

2 

4 

6 
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От 4.50 до 4.99 

От 5.00 до 5.49 

От 5.50 до 6.00 

8 

10 

12 

6 Психологическа нагласа за работа в мултикултурна среда и 

работа в екип 

До 10 

7 Желание за бъдеща реализация в сферата на маркетинга и 

рекламата 

До 10 

 

ІІ. Да проведе подбор на крайните ползватели, както следва:  

1. Да определи  20 на брой крайни ползватели и   до 5 резерви след провеждане на 

езиковата, педагогическата и културната подготовка на учениците според 

показаните резултати, по посочените по-долу критерии, като получения брой 

точки се прибави към броя точки при първоначалния подбор.  

№ Критерий Брой точки 

4 Успех от езиковата подготовка 

Слаб  2 

Среден 3 

Добър 4 

Мн. добър 5 

 Отличен 6 

 

0 

2 

4 

6 

8 

5 Активност в обучението по информационни технологии  

До 5  

6 Активност в обучението по „История и традиции на 

Испания“ 

До 5 

 

2. Да състави протокол  от заседанието при провеждане на подбора, който да 

входира в дневника за входяща кореспонденция на училището в срок до 2 

работни дни след провеждане на заседанието.  

3. Дата, час и място за провеждане на подбора – 24.02.2014 г., 13.20 ч., стая № 208 

 

     Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите лица за сведение и изпълнение. 

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Екатерина Димитрова 

Граматикова-Панчева – координатор по проекта. 

 

 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

Директор на СОУ „Св. Климент Охридски”и ръководител на проекта 

 
 

 
 


