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Проект „Eвропейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици“, 

програма Еразъм +, 14-28.07.2019 г., гр. Плимут, Англия 

Право на участие в провеждане на учебната практика имат ученици от ІХ, Х и ХІ клас 

през учебната 2018/2019 година.  

Процедурата за подбор на желаещите е определена с решение на педагогическия съвет на 

училището и включва критерии за подбор и комисия, която да извърши подбора. 

І. Критерии за подбор: 

1. Среден успех – най-малко добър 4,00 за І 
– вия

 учебен срок на учебната 2018/2019 

година. 

2. Успех по английски език – най-малко добър 4,00 за І 
– вия

 учебен срок на учебната 

2018/2019 година. 

3. Успех по теория и практика на специалността – най-малко добър 4,00 за І 
– вия

 

учебен срок на учебната 2018/2019 година. 

4. Без наложено наказание от педагогическия съвет за неспазване на Правилника за 

дейността на училището (при налагане на наказание след сформиране на групата, 

ученикът ще бъде заместен с друг от списъка с резерви). 

5. Добри комуникационни умения и готовност за работа в екип. 

ІІ. Процедурата за подбор включва: 

1. Провеждане на интервю с учениците, подали документи. 

2. Набиране на кандидати чрез подаване на комплект документи, състоящ се от: 

 мотивационно писмо; 

 заявление за участие, в което ученикът вписва успеха, определен в т. І, подписано 

от ученика и родителя/настойника; 

 доклад или есе по тема, избрана от ученика и насочена към въпроси, свързани с ЕС 

или страната – домакин. 

3. Провеждане на интервю с учениците, подали документи. 

4. Определяне на титуляри и резервни ученици, които се допускат до участие в 

планираната мобилност. 
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5. Оповестяване на списъка на утвърдените ученици и на списъка с резерви - на 

информационото табло в гимназията и на сайта на училището.   

6. Избор на окончателния състав на групата, ползватели на база на комплексна оценка за 

всеки от тях. 

7. Гласуване от педагогическият съвет на окончателния състав на участващите в 

мобилността.     

Срок за подаване на документите: 28.02.2019 г. в канцеларията на училището. 

За повече информация: тел. 02 873 95 00. 
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