
       

                    

 

 
 

Професионална земеделска гимназия Кл.Арк.Тимирязев” – гр.Каварна 

 

                                           

 
 

I.Предварителен подбор на ученици, участници в ученическа мобилност ще се проведе 

чрез подаване заявления до училищата от 07.10.19 до 18.10.2019 г, включващи: 
 

 мотивационно писмо на тема“Моето бъдеще в селското стопанство“„ 

 характеристика  от класния ръководител за поведението на ученика, отсъствия от 

часове и участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия. 

 Учениците трябва да се обучават в професията 

„Растениевъд“,“Фермер“,“Администратор в хотелиерството“ в 10 ,11,12 клас. 

 

II. Критерии за първоначален подбор 

 

№ Критерий Брой точки 

1. Мотивацията на ученика за включване в мобилността, 

така и при всички дейности по популяризиране на 

резултатите 

  максимален брой точки 4 

2. Успех на ученика за учебната 2018/2019 г. - не по нисък 

от 4.00 

оценката дава точките 

3. Годишна оценка по английски език за учебната 

2018/2019  

оценката дава точките 

4. Културно и възпитано поведение на ученика максимален брой точки 4 

5. Неизвинени отсъствия за учебната 2018/2019г. При допустим брой 

отсъствия по ЗПУО 4 точки 

6. Участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия Максимален брой точки 4  

 

Забележка: (лошо -0 т., задоволително -1 т., добро -2 т., мн.добро -3 т., отлично -4 т.). 

 
III. Окончателен подбор на участниците в ученическа мобилност по проект № 2019-1-

BG01-KA102-061364 „Международна стажанска програма по земеделие“, финансиран от 

програма Еразъм+, Ключова дейност 1“Образователна мобилност за граждани“, сектор: „ 

Професионално образование“, ще се проведе след полагане на тест по англиски език и 

тест по професията : 

 

 

проект № 2019-1-BG01-KA102-061364„Международна стажанска програма по земеделие“, финансиран 

от програма Еразъм+, Ключова дейност 1“Образователна мобилност за граждани“,сектор: „ 

Професионално образование “ 



1 .Дати на провеждане на изпитите за окончателен подбор са както следва: 

 

- 29.10.2019г. 14.30 часа, стая № 303, ще се проведе Тест по английски език; Отговорен 

за подготовката и провеждането: Мирела Флетчър- учител по английски език; 

- 30.10.2019г. 14.30 часа, стая №203 ,ще се проведе Тест по професията; Отговорен за 

подготовката и провеждането:Виолета Дянкова и Дарина Аргирова -учител по 

професионална подготовка  

 

 

№ Критерий Брой точки 

1. Тест по английски език максимален брой точки 4 

2. Тест по професията максимален брой точки 4 

 

Забележка: (лошо -0 т., задоволително -1 т., добро -2 т., мн.добро -3 т., отлично -4 т.). 

 

2.Точките на кандидатите от двата етапа на подбор ще се сумират и ще се определят 20 на 

брой ученици и  5 резерви, които ще се включат в ученическа мобилност. 

 
 


