Ползватели по проекта могат да бъдат ученици от X и XI класове
обучаващи се по професиите "ГОТВАЧ", "КЕТЪРИНГ" И "ТЪРГОВСКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛ”.
I. За допускане до процедура по подбор, всеки кандидат трябва да представи:
1.ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта
2.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – удостоверяваща успеха и отсъствията през предходната
година подписана от класния ръководител.
Критериите в служебната бележка са следните:
• успех от предходната учебна година-/не по-нисък от добър 4.00/
•средно аритметична оценка от учебните предмети от професионална подготовка от
предходната учебна година- / не по-нисък от добър 4.00/
•оценката по първи чужд език за предходната година -/не по-ниска от 4,00/
•неизвинени отсъствия за предходната година -/по-малко от 10/
Тези документи се получават в канцеларията на училището.
След старателното им попълване трябва да ги подадете в канцеларията на училището и да
получите входящ номер.
Срока за приемане на документи за допускане до процедура по подбор е от 19 ноември до 01
декември 2015г.
II.Обявяване на списъка с допуснатите кандидати до явяване на тестове:- до 3 декември 2015г.
III.Полагане на тестове:
-

Тест за езикова подготовка - 08.12.2015г.

-

Тест по професионална подготовка - 09.12.2015г.

-

Интервю с кандидатите за ползвателите-10 и 11.12.2015г

IV. Обявяване на резултатите от предварителната селекция:-до 15.12.2015г.
V. Провеждане на професионална подготовка – 04.01.2016г -30.01.2016г
VI. Провеждане на културна подготовка- 08.02.2016г-19.02.2016г
VII.Започване на занятия по Езикова подготовка – От 22.02.2016г- 29.03.2016г
VIII.Крайни тестове по ПЕК -до 29.03.2016г
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IX. Крайно интервю с кандидатите за ползвател -30 и 31.03.2016г.
X.Окончателна селекция на ползвателите- до 30.04.2016г
XI.Провеждане на практиката – 26.06.2016г-16.07.2016г.
XII. Разпространение на резултатите от проведената практика - до 31.10.2016г.
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