
Приложение към чл. 129, ал. 2, т. 1.3. от ПД на ПДТГ 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА ГРАМОТА „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА” 

 

 Грамотата „Ученик на годината” се присъжда на ученици от ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. Чрез нея се цели популяризиране сред обществеността на техните 

постижения, талант и граждански принос. 

 

І. Условия за номиниране за грамота „Ученик на годината” 

1. Право да бъдат номинирани имат ученици от VІІІ до ХІІ клас, които нямат наложени 

санкции за нарушения на Правилник за дейността на ПДТГ за периода на номиниране. 

2. Грамотата „Ученик на годината” се присъжда по следните критерии: 

 участие и награди в изяви под името на ПДТГ"Димитър Хадживасилев" /олимпиади, 

конкурси, научни и спортни състезания на областно и национално ниво/; 

 участие в разработване и/или реализация на проекти на училищно, национално и 

международно ниво; 

 обогатяване на учебната и МТБ на училището; 

 участие в благотворителни кампании и доброволческа дейност; 

 активно включване в училищния живот, инициативност и творчество; 

 състояние на успеха и дисциплината; 

 добронамерено и толерантно отношение във взаимоотношенията с ученици и учители. 

3. Критериите трябва да са изпълнени в периода, за който се номинират кандидатите – от 

01.05. на предходната календарна година до 30.04. на текущата календарна година. 

 

ІІ. Ред за номиниране и присъждане на грамотата 

1. Номинирането се извършва всяка година до 05 май.  

2. Условията, редът и критериите се обявяват на електронното табло и в сайта на ПДТГ.  

3. Предложенията за номиниране се правят в писмен вид до директора на училището от 

педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с 

ученици, от родители, представители на учениците или от лицата, които полагат грижи за 

учениците, от ученици в ПДТГ, училищно настоятелство, от други лица и организации.   

4. Предложенията трябва да съдържат:  



 трите имена на ученика; 

 класа,в който се обучава;  

 мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на ученика в 

подкрепа на направеното предложение;  

 получени отличия - грамоти, сертификати, медали, благодарствени писма (по 

възможност се представят копия на документите).  

5. Директорът определя със заповед комисия, която в двудневен срок  разглежда всички 

постъпили предложения и с протокол изготвя предложение за връчване на грамотата, което 

се обсъжда на заседание на педагогическия съвет. В състава на комисията участва и 

председателят на училищния ученически съвет. 

6. Директорът, въз основа на решението на педагогическия съвет, със заповед определя  

ученика, който се удостоява с грамотата. 

7. Грамотата се връчва на тържеството за изпращане на абитуриентите. 

 


