
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

“КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – БУРГАС 

 

 

ЗАПОВЕД 
 № РД 07-221/10.01.2019 г.  

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка 

с изпълнение на проект по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, образователна 

мобилност на граждани, сектор Професионално образование и обучение на тема: “Ела с нас в 

робоклас“ с рег.номер 2018-1-BG01-KA102-047020, 

 

 

СФОРМИРАМ: 

 

        Селекционна комисия за подбор на ползватели в следния състав: 

1. Председател - Стоянка Петкова Джигарова, старши учител и координатор на 

проекта. – председател. 

2. Протоколчик - Станислава Николова Арсенова, ръководител направление 

информационни и комуникационни технологии. 

3.  Член на комисията - Руска Караджова, старши учител по български език и 

литература.  

4. Член на комисията - Гинка Филисян, старши учител по професионална подготовка. 

      Задължение на комисията е да извърши процедура за подбор на участниците, подали 

заявление за участие в проекта по следните критерии: 

1. Среден успех от предходната година - 10 т. 

2. Оценка по математика от предходната година – 10 т. 

3. Оценка по английски език от предходната година – 10 т. 

4. Оценка от общ тест по английски език, удостоверяващ ниво А2 – 10 т. 

5. Оценка на съвпадение на мотивацията на кандидата с целите на проекта - 10 т. 

6. Участие в състезания, конкурси и извънкласни форми за целия период на 

пребиваването в гимназията- 10т.  

7. Наложени санкции до момента на подбора на участниците в мобилността. На ученик, 

който няма наложена санкция  – 10 т. 

8. При равни точки по предходните критерии, точки се присъждат за участие в живота 

на гимназията - хор, танцов състав, гвардейски оркестър, гвардейски отряд, участие в 

състезания, конкурси и др. 

     Оценките са приведени в точки съгласно приложение 1, което е неразделна част от 

настоящата заповед. 

     Задължение на комисията е да състави протокол за избора на ползватели с приложен 

списък и постигнатите резултати. 

 

П. Петкова да запознае упоменатите в заповедта лица със съдържанието и  връчи копие 

от заповедта на главния учител Евелина Ганчева за сведение и изпълнение. 

 

Контрола  по изпълнението на заповедта  възлагам на  К. Караушева - ЗДУПД.  

 

 

КОСТА ПАПАЗОВ 

Директор 


