адрес: ул. "Добрич" 23; тел: 0887 553 151; e-mail: cko.silistra@gmail.com

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ
НА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ - „ТАЛАНТ И ПОСТИЖЕНИЯ”

I.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Етапи на кампанията
Първи етап:
-

Право на участие имат всички ученици от 5-ти до 12-ти клас от всички училища
на територията на община Силистра;

-

Ученикът се състезава в една образователна област, но в неговото
портфолио може да включи постижения от различни области. Портфолиото
следва да обедини всички постижения на ученика, но подредбата и какво точно
да съдържа то, е по преценка на кандидата. Целта е да се изведат и селектират
високите постижения, най-силните страни и

опита на кандидата, които да

бъдат оформени и подредени по значимост.
-

Кандидатурите ще бъдат селектирани и одобрени за втори етап по критерии от
комисията в състав:
1. Експерт от отдел “Образование и младежки дейности”;
2. Експерт от РУО-Силистра;
3. Представител на комисията по образование в Общински съвет;
4. Представител на училищната общност - ученик;
5. Представители на ЦКО.

-

Във втори етап ще преминат първите 25 класирани кандидати, получили
най-висок брой точки по посочените критерии за кандидатстване.

Да определиш целта си е в началото на всяка победа!

Втори етап:
-

Допуснатите по документи кандидати следва да подготвят презентация,
представяща техните постижения и опит по атрактивен и съдържателен начин;

-

Защитата на презентацията ще се проведе пред Комисията на 12 юни в Център
за кариерно ориентиране.

-

Редът за презентиране се определя по входящия номер на кандидатурата;

-

Комисията обявява класирането в деня на награждаването.

-

Награждаването ще се състои на 14 юни 2019 г. Мястото и часът ще бъдат
обявени

допълнително

на

страницата

на

Центъра

във

Facebook

–

https://www.facebook.com/CKO.Silistra/ в срок до 07.06.2019г.

2. Образователни области:
2.1. Природо-математическа област
/математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия,
химия, биология и здравно образование/ - постижения от олимпиади и
национални

състезания,

одобрени

от

МОН;

вижте

ги

тук

-

http://mon.bg/bg/80/
2.2. Хуманитарна област
/български език, чужд език, история, география/ - постижения от олимпиади и
национални състезания; вижте ги тук - http://mon.bg/bg/80/
2.3.Професионална област
/за реализирани постижения в професионално направление/ - от национални
състезания

по

професии,

одобрени

от

МОН

-

вижте

http://mon.bg/bg/80/
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ги

тук

-

3. Критерии и точкуване
Първи етап
Критериите са разделени в следните категории и обхващат период от 3 години
/учебните 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 година/:
Критерий 1

Класиране в международен, национален или областен кръг на
олимпиада или състезание, одобрени от МОН - за справка /Заповед №
РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически
олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година/ и

http://mon.bg/bg/80 ;
Брой точки

Критерий 2

международно класиране

20 точки за всеки отделен документ;

национално класиране

15 точки за всеки отделен документ

областно класиране

10 точки за всеки отделен документ

Участие в състезания и конкурси от международно, национално или
областно ниво, без ограничение за тип и научна област;

/Пример - Ако кандидатът има постижения в областта на
биологията, то той кандидатства в “природо-математическа”
област и ги вписва в критерий 1 и в критерий 2, като съобрази
постиженията

с

изискванията

на

критериите.

Ако

има

и

постижения в хуманитарната или професионалната област, то
следва да впише и тях в критерий 2./
Брой точки

международно класиране

15 точки за всеки отделен документ;

национално класиране

10 точки за всеки отделен документ

областно класиране

5 точки за всеки отделен документ
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Критерий 3

Неформално образование и друг опит:
-

Участие в извънкласни дейности и инициативи - като ученически
неформални организации, проекти и програми, обмен;

-

Организация или подготовка на форуми, кампании, конкурси,
концерти и др.

Какво е неформално образование може да видите тук
http://ciino.ngobg.info/neformalno-obrazovanie.html
https://europa.eu/youth/eu/article/54/1710_bg
http://trainingfactory.biz/polezno-info/neformalno-obrazovanie/
Брой точки

По 1 точка на сертификат или друга дейност, доказана чрез бланка –
образец 3
/Забележка: В една бланка могат да се впишат повече от една дейности от
дадена организация и всяка дейност ще получи по 1 точка/.

Втори етап
1. Представяне пред комисията на презентация “Талант и постижения”
-

Времетраене на представянето - до 5 минути;

-

Средства за представяне - презентация;

Критерий 4

Цялостно представяне на кандидата - Атрактивност, умения да се владее
пред публика, точност, организираност и представяне на съдържанието.

Брой точки

Всеки член от Комисията поставя точки за представяне от 1 до 3. Общият
брой точки се сумира и се прибавя към точките от първи етап.

4. Съдържание на портфолио на ученика при кандидатстване в първи етап:
-

Заявление за участие в кампания “Талант и постижения” - по образец на ЦКО,
което може да изтеглите сайта;

-

Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение
на лични данни - по образец на ЦКО, която може да изтеглите сайта;

-

Резюме в свободен текст, което да включва:
●

Кратко представяне – до 500 думи;
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●

Описание в коя област съм най-добър и защо;

●

Как мисля да използвам сумата от стипендията, за да развия моя талант,
опит и постижения в избраната от мен област.

Забележка: Съдържанието на резюмето може да подпомогне разработването на
презентацията за втори етап.
-

Грамоти, сертификати и други документи, доказващи постиженията по
Критерий 1 и Критерий 2 - копия

-

Сертификат и/или Бланка за доказване на дейности по неформално
образование и друг опит /Критерий 3/, попълнена, подписана и подпечатана от
съответната институция/организация - по образец на ЦКО, която може да
изтеглите от тук.

5. Срокове

за

кандидатстване,

подбор, оценка

и награждаване

на

стипендиантите:
5.1. Подаване на документи за кандидатстване /портфолио/ от учениците - 15.04.2019г.
до 31.05.2019 г. Документите се подават лично или от родител на кандидата в
Центъра за кариерно ориентиране /ул. „Добрич” 23 – бившата Школа по
изкуствата, зала 1 за индивидуално консултитане/. Документите ще се
приемат всеки работен ден от 12:00 – до 13:00 часа и от 16:00 – до
17:00 часа.
5.2. Разглеждане на кандидатурите от Комисията в първи етап - до 5.06.2019 г.
5.3. Уведомяване на участниците за преминаване във втори етап - до 6.06.2019 г.
5.4. Представяне на портфолио от кандидатите пред Комисията - 12.06.2019 г.
5.5. Награждаване на стипендиантите - 14.06.2019 г.

II. ВИД И РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ
Общ бюджет на фонд за стипендии “Талант и постижения” - 5 000 лева

1. Еднократна стипендия “Талант и постижения”
Стойност - 1 000 лева /независимо от направлението/
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2. Еднократна стипендия в “Природо-математическа област”
Една стипендия на стойност - 600 лева
Една стипендия на стойност - 400 лева
3. Еднократна стипендия в “Хуманитарна област”
Една стипендия на стойност - 600 лева
Една стипендия на стойност - 400 лева
4. Еднократна стипендия “Професионална област”
Една стипендия на стойност: 600 лева
Една стипендия на стойност: 400 лева
Останалата част от заложената сума се разпределя от Комисията по
нейно усмотрение при покриване на критериите за кандидатстване.

III. ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТИПЕНДИИТЕ:
-

Документация по предаване на стипендиите
● Протокол от комисията за първи етап;
● Протокол от комисията за втори етап;
● Заповед на директора на НАО за утвърждаване на списъка с отличените
стипендианти;
● Приемо-предавателен протокол за получени суми, подписан тристранно
от директора на НАО, счетоводителя на НАО и стипендиантът /или
родител-настойник, при ненавършени 18 години/;

-

Ред за предаване на стипендиите
●

Комисията подготвя протокол от заседанието си за оценка на
кандидатите на 12.06.2019г.

●

Необходимата сума се изтегля от банковата сметка на НАО от
счетоводителя в срок до 13.06.2019 г.;

●

Сумата се разпределя на стипендиантите и се предава на 14.06.2019 г.
при награждаването.
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●

Стипендиантът

/родител-настойник/,

директорът

на

НАО

и

счетоводителят на НАО подписват приемо-предавателен протокол и
други необходими документи за плащане на сумата в брой.

Този документ е утвърден на 09.04.2019г. от Комисия в състав:
1.

Анна Караджова – управител на ОИЦ – Силистра

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

2.

Мария Харизанова – секретар на МКБППМН

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

3.

Снежана Пенева – ст.експерт в РУО

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

4.

Марлена Господинова – директор на НАО

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

5.

Атанаска Атанасова – ст.експерт в отдел „ОМД”
при Община Силистра

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

6.

Стела Павлова – кариерен консултант

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

7.

Пламена Боева – кариерен консултант

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

8.

Кремена Петрова – кариерен консултант

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