ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Трите имена

Възраст
Максимален

ЕГН

Брой точки:

Информация за
контакт (адрес,
домашен тел., мобилен
тел. E-mail)

100

Клас,
Специалност
Успех
от учебната 2012/13
година

5.00 – 5.24

5.25 – 5.49

5.50 – 5.74

5.75 – 5.94

5.95 - 6

4

8

12

16

20

Знания по чужд език

1.

За точка 1 оценка от училище за
учебната 2012/13 година

а) първи чужд език ............................ оценка ................

20 т.

В училище:

Добър 4

Много добър 5

Отличен 6

2

4

6

а) втори чужд език ............................ оценка ................

2.

Добър 4

Много добър 5

Отличен 6

0

2

4

Извън училище /курсове школи и др./

/приложете опис и копие от документи/
език..........................къде......................................кога.....................
За точки 2 и 3 –
до момента на подаване
на молбата

.......................................................................................................
..........................................................................................................
от 0 до 4 точки
3.

Сертификати и покрити нива за владеене на език

по европейски стандарт /приложете опис и копие от
документи/
език..........................къде......................................кога.....................
от 0 до 6 точки

20 т.

1. Икономика на

Много добър 5

Отличен 6

2

3

предприятието – за 11 кл.
Икономическа
подготовка
/от последната учебна
година 2012/13/

Микроикономика – за 10 кл.
2. Право – за 11 кл.

5 т.
Много добър 5

Отличен 6

1

2

География и икономика –
за 10 кл.

1.

Извънкласни форми в НФСГ
/клубове, секции, състезания, конкурси, представителни изяви и др./

1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ...............................................................................................................

от 0 до 10 точки
2.

Придобит практически
опит в дейности,
свързани с маркетинг
и управление на
връзките с клиенти
(посочете кога и къде е
придобит, ако е
приложимо)

Изяви извън гимназията
/проекти, клубове, секции, състезания, конкурси, представителни изяви
и др./

20 т.

1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..................................................................................................................

от 0 до 5 точки
3. Участия в международни проекти, състезания,
конкурси и др.
............................................................................................................
......................................................................................................
от 0 до 5 точки
/при повече изяви пишете като забележка в края на
формуляра/

Поведение и
отсъствия

Наказания от предходната учебна година и отсъствия
НЕ / ДА (член, точка от Правилника на НФСГ)

/от последната учебна
година 2012/13

Извинени
отсъствия

1.

Неизвинени
отсъствия

2.

от 0 до 5 точки

Готовност за изучаване на испански език в

извънучебно време:
Нагласа за обучение в
проекта

5 т.

НЕ / ДА (събота или неделя)

5 т.

Готовност за допълнително обучение по проекта

в извънучебно време:

НЕ / ДА (в учебен ден)

/Моля да подчертаете/

Мотивация за участие
в практиката
(опишете защо желаете
да участвате в
практиката и какви са
Вашите очаквания за
реализация след
нейното приключване)

10 т.

Интервю
Лични качества и
комуникационни
умения
/дава се от комисията след
проведено интервю/

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:
/бележки на комисията/
Макс. бр. т. 100

Провежда се разговор с кандидата

15 т.

ЗАБЕЛЕЖКА:...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Характеристика от класния ръководител от последната учебна година
2012/13. /прилага се задължително/
2. Автобиография (Европейски формат) със снимка
3. Други: Сертификати, грамоти, препоръки и др.

Запознати ли сте с целите, програмата и възможностите на проекта?
ДА

Недостатъчно

НЕ

/моля да отбележите/

ПОДПИСИ:
Ученик:....................................................................................................................
/Име и фамилия, подпис/

Синът ми/дъщеря ми ще посещава обученията в извън учебно време ДА / НЕ
/Моля да подчертаете/

Родител: .................................................................................................................
/Име и фамилия, подпис/

Този проект се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”,
дейност “Мобилност”, договор № 2013-1-BG1-LEO01-08880

