НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
И през тази учебна година Педагогическият съвет на СУ „Димитър Матевски“ гр.
Пловдив взе решение да кандидатства по Национална програма „Отново заедно“ на
Министерство на образованието и науката, по която училището ни има право да включи
до 63-ма участници (57 ученици и 6 ръководители). Програмата предвижда
провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на
последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите,
които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за
подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на
психичното им здраве. Програмата предоставя възможност на ученици от I клас до XI
клас, подбрани по критерии, определени от Педагогическия съвет на училището, да се
включат във финансиран по програмата отдих, което включва: настаняване – 5 нощувки,
храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.
Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода от 26.08.2022 г. до
31.08.2022 г. за 6 дни /5 пълни пансиона/ в гр. Приморско, хотел „Спектър Палас***“.
Срок за подаване на заявления: от 20.06.2022 г. до 22.06.2022 г. в канцеларията на
училището.
Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извърши подбор за
участие на учениците в НП “Отново заедно” – 2022 г. въз основа на приетите с решение
на Педагогическия съвет критерии. Следва всеки кандидатстващ да попълни заявление
и да приложи документи (където е необходимо), както и да посочи дейностите, в които
е взел участие. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на
получените точки по следните критериите:

№
1.

2.

3.

Критерии
Продължителност на обучението в електронна среда за учебната 2021/2022
година:
- от 1 до 2 месеца – 5 т.
- повече от 2 месеца – 10 т.
Представяне на ученика в учебния процес за учебната 2021/2022 година:
- наградени ученици с медали, сертификати, грамоти (копия на грамоти,
удостоверение и служебни бележки) – 5 т.
- отличен успех от I-ви срок на учебната 2021/2022 година и дисциплина – 5 т.
- изпълняване на възложени проекти – 5 т.
- без отсъствия по неуважителни причини – 5 т.
- без наложени санкции, съгласно Правилника за дейността на училището – 5 т.
Ученици с активно участие в училищния живот за учебната 2021/2022 година:
- участие в извънучилищни мероприятия – 5 т.
- участие в конкурси, олимпиади и състезания на училищно, общинско и
международно ниво – 5 т.

