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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

                  от Протокол № 20/16.07.2021 г. от заседание на Педагогическия съвет 

…………………………………………………………………………………………………                  

Педагогическият съвет взе следното 

Решение № 3 

       Определя за критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по 

НП „Отново заедно“ предложените критерии, както следва:                                            

№ Критерии и показатели  Брой точки 

1. Участие  на ученика в образователния 

процес 

 10 

1.1. Учебни резултати - среден успех за уч. 

2020/2021 г. 

 Слаб , или доп. обучение през 

лятната ваканция 

 Среден   успех 

 Добър успех 

 Мн. добър успех 

 Отличен успех 

 

0  

1 

2 

3 

4 

1.2. Класиране на олимпиади, конкурси и 

състезания през уч. 2020/2021 г. на I, II и 

III място, а на национално ниво до десето 

място“  

 За участие в общински кръг и 

общинско ниво 

 За участие в  областен кръг и 

областно ниво 

 В национален  кръг и 

национално ниво 

 За класиране до десето място на 

национален кръг 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.3. Присъствие в задължителните учебни 

часове и спазване на правилата в 

училище 

 липса на отсъствия по 

неуважителни причини  

 до 5  отсъствия по 

неуважителни причини 

 над 5 отсъствия по 

неуважителни причини и при 

наложена санкция  

2 

 

1 

 

0 

2. Обучение от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС) 

 6 

2.1. Продължителност според срока на ОРЕС  0- 3  

2.2. Активност  по преценка на кл. р-л 0 -3 

3. Здравен статус на ученика  4 

3.1. Преболедувал COVID 19   3 

3.2. Карантиниран поради контакт със 

заболели от COVID 19 

 1 

            При равен брой точки се осигурява предимство на ученика с по-висок среден  успех. 

              При еднакъв  среден  успех  да се  има предвид социалния статус на ученика,  удостоверен с 

документ за доход на член от семейството за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                                Цветан Терзиев 

                                      Директор на СУ „Васил Левски“ 

                                                     гр. Крумовград 
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