
 

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „КРЕАТИВНИ И ПОЗИТИВНИ В ЕКИП” 

 

1.Цел: 

- поощрява креативността, инициативността и предприемчивостта ; 

- насърчава екипната работа и позитивните нагласи; 

- създава възможност за изява на учениците;  

- стимулира рекламиране и утвърждаване на добрия имидж на ДТГ сред местната 

общност. 

2.Правила: 

Конкурсът е ежегоден. 

В конкурса участват екипи от ученици, които са инициирали и провели дейности, с 

които са успели да привлекат вниманието на минимум 30 лица. Дейностите трябва да 

утвърждават добрия имидж на ДТГ. За всяка инициатива екипът получава сертификат / 

приложение/ от директора на ДТГ. Сертификатът се регистрира в регистър за конкурса. 

Регистърът съдържа информация за: 

- описание на инициативата; 

-дата на провеждане; 

-членове на екипа от ученици; 

-учители – ръководители; 

- брой привлечени в инициативата. 

-заявител /учител или ученик/ 

За провеждане на инициативата се подава заявление до директора  по образец при 

техническия секретар на ДТГ най-малко 7 дни преди датата на провеждане. 

Техническият секретар регистрира инициативата в деня преди  провеждане на 

инициативата и подготвя сертификат за екипа. Всеки участник в екипа може да получи 

удостоверение за участието си при необходимост. 

Екипите получават по 10 точки за всяка проведена инициатива. От 05 до 10 юни 

комисия в състав – Директор, Координатор на УС, председател на ПК на класните 

ръководители, председател на Ученическия съвет и председател на УН, определя екип 

–победител по следните критерии: 

- брой участници в екипа- за всеки член на екипа по 1 точка 

- брой привлечени в инициативата- за всеки привлечен по 1 точка 

- брой инициативи на екипа  - за всяка инициатива по 10 точки 

Екипът класиран на първо място в конкурса „Креативни и позитивни в екип” се обявява 

в деня на икономиста и получава награда. Учениците-участници във всички екипи при 

кандидатстване за „Ученик на годината” могат да удостоверят проявената активност с 

удостоверение за участие в инициатива.  

 

Регламентът на конкурса е утвърден със заповед № 780/07.03.2012 г. на директора на 

ДТГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


