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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ 

 

 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за награждаване на 
изявени ученици  

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат в случай на високи постижения в областта на 
знанието, културата и спорта /олимпиади, състезания, конкурси и др/.  

Чл. 3. Изисквания за присъждане на награда – доказани постижения на  местно, 
областно, национално и международно ниво в съответните области.  

Чл. 4. Наградените ученици се излъчват от комисия, определена от Директора на 
училището, в която задължително участват класните ръководители, учители ЦДОу 
учители в съответната област 

Чл. 5. Връчване на връчване на наградите:  

Наградените ученици получават наградите тържествено по време на празничните 
чествания на: 

- Патронния празник на училището  
- Тържество, посветено на 24 май – Ден на славянската писменост и българска 

култура; 
- След представяне на резултати от провеждани училищни или други състезания, 

олимпиади или конкурси. 
Чл. 6. Редът на връчването се осъществява във всяка област по етапи на обучение.  

Чл. 7. Учениците се награждават с грамоти, плакети, предметни награди.  



Чл. 8. Награждаване на ученици от дарители става по правила и процедура, определени 
от дарителя.  

II. ПРОЦЕДУРА ПО НОМИНИРАНЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ /НАГРАДА/ 

Чл. 9. До края на м. април класният ръководител внася в Комисията по награждаване 
мотивирано предложение за съответния ученик.  

Чл. 10. Комисията селектира предложенията и номинира за награждаване. 

Чл. 11. Предложенията се обсъждат на заседание на Педагогическия съвет, който взема 
решение за предложения към директора за награждаване на съответните ученици. 

Чл. 12. Заповед за награждаване на учениците – издава се от Директора на училището 
до 10 работни дни от предложението на ПС. 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Чл. 13. Наградите за постигнати високи резултати на международни изяви/участия се 
връчват  от Директора 

Чл. 14. Наградите за постигнати високи резултати на национални и областни изяви/ 
участия се връчват на училищното тържество от Директора на училището.  

Чл. 15. Наградите за постигнати високи резултати на   училищни изяви/участия, както и 
класирания след трето място на международни или национални състезания, олимпиади 
и конкурси,  се връчват тържествено от  директора 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Настоящите вътрешни правила са обсъдени и приети на заседание на 
педагогическия съвет на дата 1/14.09.2022 г ..и са утвърдени със заповед на директора 
№  856 от дата 15.09.2022  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


