
  
 

 

 

      П  Р  О  Ф  Е  С  И  О  Н  А  Л  Н  А     Г  И  М  Н  А  З  И  Я   
             гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, ул.П.Волов №11, тел. 0817 7 33 81 ; 0878643028 

e-mail: profesionalna_gimnaziq_bqla@abv.bg 

 

 
 

 

ОБЯВА 
за подбор на ученици 

 

 
за участие в изнесена производствена практика 

по програма Еразъм+, КД1, 

сектор „Професионално образование и обучение“, 

в проект номер 2021-1-BG01-KA122-VET-000030787 

„Европейски опит за реалистични професионални очаквания“ 

 

 

Партньори:  Autofficina Tre Castelli, Vintage archè società cooperative sociale, Terra e Acqua 

Società Agricola Semplice 

Място на провеждане на практиката: р. Милано и гр. Сан Джулиа̀но Миланѐзе - Италия 

Ползватели: 22 ученици от 10, 11 и 12 клас на Професионална гимназия – гр. Бяла 

 

 

 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ 

ще се проведе в 2 етапа: 
 

 

Първи етап  

Показатели Брой точки 

Мотивационно писмо максимален брой точки 4  

Успех на ученика за учебната 2020/2021 г. 

- не по нисък от 4.00  
оценката дава точките 

Годишна оценка по английски език за 

учебната 2020/2021  

оценката дава точките 

Неизвинени отсъствия за учебната 

2020/2021г.- максимален брой 10 

отсъствия 

 

Участие в извънкласни и извънучилищни 

мероприятия 

максимален брой точки 4 
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Всеки кандидат трябва да подаде Формуляр-заявление за участие в подбора със 

съгласие на родител и Мотивационно писмо в срок до 14.02.2022г. чрез класния 

ръководител, който ги входира в училище в срок до 15.02.2022 г.. 

Резултатите от класирането на Първия етап ще бъдат обявени на 17.02.2022г. 
 

 

Втори етап  
 

Показатели Брой точки 

Допълнително обучение по Английски 

език – от 21.02.2022 г. до 10.03.2022 г. 

Тест по Английски език – 11.03.2022 г. 

максимален брой точки 4 (лошо -0 т., 

задоволително -1 т., добро -2 т., мн. добро 

-3 т., отлично - 4 т.) 

 

Тест по професионална подготовка- от 

14.03.2022 г. до 16.032022 г. 

максимален брой точки 4 (лошо -0 т., 

задоволително -1 т., добро -2 т., мн. добро 

-3 т., отлично - 4 т.) 

 

Комисия ще сумира точките от двата етапа и ще се извърши класирането на кандидатите в 

низходящ ред. 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на сайта на училището и на 

информационното табло за проекта в срок до 18.03.2022 г. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!  
 


