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ПРАВИЛА 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАГРАДИ  

НА ПЕРСОНАЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

ИЗВЪН ПРЕКИТЕ ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

  

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет  

с протокол № 9 / 13.09.2022г. 

 



І. ЦЕЛИ 

Чл. 1. Оcнoвнa цeл нa присъждането и връчването на възнаграждения и награди e 

пoпyляpизиpaнe, пoлyчaвaнe нa oбщecтвeнo пpизнaниe и cтимyлиpaнe на развитието нa 

педагогическите специалисти  на ПГТ „Вл.П.Минчев”, с.Владимирово. 

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Чл. 2. Наградите може да се присъждат всяка година, съобразно определените вътрешни 

правила за работна заплата. 

Чл. 3. (1) Наградите са: 

1. Парични възнаграждения - за заслуги и постижения през учебната годината и 

цялостна дейност в съответната област. 

2. Диплом – за заслуги и постижения през учебната годината в съответната област. 

 

ІII. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Чл. 4. Предложенията за награди се гласуват на Педагогически съвет. 

Чл. 5. Селекция на предложенията за награди се осъществява от комисия в състав: 

1. Председател на МО – Професионални предмети; 

2. Председател на МО – Общообразователни предмети; 

3. Председател на МО – Класни ръководители и възпитатели; 

Чл. 6. Комисията оценява всяка предложена кандидатура по десетобална система. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ  

1. Да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята дейност: 

• участие в квалификационни форми и обучения; 

• организирани уроци на открити врати. 

2. Да са участвали в национални и международни проекти, научни прояви и да проявяват 

новаторство в образователно – възпитателния процес: 

• участия в разработване на държавни образователни стандарти, учебни планове 

и програми; 

• авторство в създаване на учебници, учебни помагала и пособия; 

• прилагане на иновативни методи на обучение и използване на съвременни 

технологии в процеса на преподаване; 

• публикации; 



• участие в областни и национални конференции.  

3. Да имат успешни изяви на ученици на регионално, национално или международно 

равнище (за едногодишен период от време). 

4. Да са инициирали и организирали мероприятия, допринасящи за гражданско 

образование и възпитание на децата и учениците, приобщаването им към национално 

значими идеали и ценности, към високо хуманни и универсални идеи – защита на 

общочовешките права и свободи, възпитание в дух на демокрация и толерантност, 

опазване и защита на културно-историческото наследство и др. (участие в 

обществения, културния живот и благотворителни акции и др.). 

5. Да имат авторитет сред учениците си, колегите и обществеността  

• принос в развитието на класния колектив; 

• принос за развитието на учебното заведение;  

• работа с родители и общественост;  

• участие в дейности, организирани от Община Бойчиновци. 

6. Откроени постижения през последната година 

• участие в представителни изяви;  

• литературни, научни и методически публикации; 

• реализирани проекти за външно финансиране  

7. Ярко творческо присъствие в културния живот на училището, общината, региона, в 

национални и международни прояви (награди). 

8. Работа с деца и младежи, иновативност в работата, споделяне на опит. 

 

 

Настоящите правила са приети на заседание на педагогическия съвет с протокол 

№… /13.09.2022 г. 


