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  Утвърдил: инж. Светла Данаилова - директор 

   съгл. зап. №РД-12-1493/19.06.2019 г. 

 

ПРОЦЕДУРА 

 

за подбор на ученици от ХIІ клас , обучаващи се в специалност "Икономика и 

мениджмънт", „Кетеринг “ и "Организация на туризма и свободното време“ , 

/целева група/ за включване в първа група мобилност  по проект 2019-1-BG01-

KA102-062037 „Професионална практика в Европа – моят    успешен 

професионален старт“ 
 Период на мобилността: 20.10.2019 г. – 04.11.2019 г. 

 За  участие в мобилността  в  срок от 25.06.2019 г.  до 9.07.2019 г. учениците подават в деловодството: 

1. Заявление по образец  за участие в мобилността  

2. Мотивационно писмо за участие в мобилността  

  

      Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два  етапа: 

      ПЪРВИ ЕТАП : Предварителен подбор по документи –до 15.07.2019г. 

         

     Подборът ще бъде извършен  , като заявилите участие ученици за включване в проекта , ще бъдат 

класирани по низходящ бал , въз основа на  

успеха от  11 клас .  Балът за класиране на всеки ученик ще се образува като сбор 

от : средния успех от 11 клас   , утроената оценка по чужд език- за учениците от сп.“ Икономика и 

мениджмънт“ , утроената средно-аритметична оценка по чужд език и чужд език по професията  за 

учениците от специалностите „Ресторантьор“ и „Организация на туризма и свободното време  и 

утроения среден успех по професионална подготовка от ЗП , ЗИПП и СИПП.. В случай,че на ученика е 

наложена санкция, от сбора се изваждат 5 точки. Учениците ще бъдат класирани по низходящ ред на 

бала. При равен брой точки се оценява мотивационното писмо. 

         За всяка специалност  ще бъдат класирани и допуснати  за участие в следващия  етап на подбор  по 

10 ученици. Първи етап на подбор ще бъде извършен до 15.07.2019 г. 

        Класираните за  участие във втори етап ще бъдат уведомени лично от г-жа Е. Изова, координатор 

на проекта.   

          ВТОРИ ЕТАП  - окончателен подбор : Извършва се след участие на учениците в предварителната 

подготовка. Подборът ще се извърши въз основа   на  резултатите, получени в първи кръг на подбора  и 

резултатите , получени от предварителната подготовка за участие в мобилността . Балът от 

втория етап на подбор ще е сборът от бала от първи етап и  утроената оценка по езикова подготовка, 

удвоената оценка по професионална подготовка и оценката от междукултурната подготовка. Учениците 

ще бъдат класирани по низходящ ред на бала, като първите 5 ученици ще участват в мобилността. При 

отказ на някой от учениците  ще бъде включен следващия по бал ученик. 

          .  Всеки ученик ще провери лично резултатите си от класирането при председателя на комисията и 

координатор на проекта  г-жа Изова. 


