
 

КРИТЕРИИ 

избрани с решение, взето на заседание на Педагогическия съвет за определяне на 

ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма 

“Отново заедно”, МОН, 2022 година 

 

................................................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

 

ученик/ученичка в  ............ клас, учебна ……………………… година 

 

 

№ Критерии за участие в туристически 

пътувания по НП “Отново заедно” 

Брой точки Точки на 

ученика 

1. Продължителност на обучението от разстояние в електронна среда - доказва се 

чрез училищната документация 

1.1 до 30 учебни дни  2 точки  

1.2 повече от  30 учебни дни  3 точки  

2. Представяне в образователния процес - доказва се чрез данните от електронния 

дневник Школо 

2.1 Среден успех за учебната година 2021/2022 

от всички предмети, изучавани по учебен 

план 

Брой точки - 

равен на оценката 

 

2.2 Наличие на отсъствия по неуважителни 

причини 

Брой точки - 

равен на броя на 

отсъствията по по 

неуважителни 

причини със знак 

“-” (минус) 

 

2.3 Участия на ученика в дейности и инициативи 

на училището/класа/паралелката 

по 1 точка за 

всяка дейност 

 

2.4 Наличие на награди/грамоти/поощрения от 

участие в конкурси, състезания и др. 

по 1 точка за 

всяка доказана 

награда/ 

поощрение 

 

3.  Социален статус 

3.1. Ученици, които са сираци или полусираци 2 точки  

3.2. Две и/или повече деца обучавани в училище 2 точки  

4. Здравен статус - доказва се чрез предоставяне на медицински документ. 

4.1 Ученик, преболедувал COVID - 19 2 точки  



4.2 Ученик с хронично заболяване, за което е 

препоръчително летуване на море/планина 

2 точки  

 

Няма да бъдат допуснати до класиране: 

- Ученици с наложени наказания от класния ръководител, директор или по решение на 

Педагогически съвет      

- Ученици, които имат 10 или повече от 10 отсъствия по неуважителни причини 

- Ученици, които имат 100 или повече от 100 отсъствия по уважителни причини 

- Ученици, които не са записани в нашето училище за учебната 2022-2023 учебна година. 

-  

 

Забележка:  

Критериите сe прилагат в случай на постъпили по-голям брой заявления на желаещи ученици 

за участие в НП “Отново заедно”: 

1. Картата с критерии се попълва за всеки един кандидат 

2. Попълването на картата се осъществява от комисия, определена със заповед на 

директора на училището 

3. Комисията извършва класиране на кандидатствалите по програмата ученици, като 

изготвя списък с трите имена на учениците и броя точки в низходящ ред. 

4. Списъкът, както и попълнените карти и заявления, комисията предава на директора на 

училището. 

5. Ученици, които са ходили на море през миналата година ще бъдат резерви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


