проект „Европейско партньорство за инициативност и предприемачество в
търговията, ресторантьорството и туризма”
договор № 2016-1-BG-01-KA102-023137

Процедурата за избор на ползватели по проекта

ще

се осъществява от

комисията за подбор на ползватели, назначена със заповед на директора. За
участие в селекция е необходимо желаещите ученици от X и XI клас да
представят:
1. Заявление за участие в проекта до комисията за подбор с декларирани
среден успех и неизвинени отсъствия от предишната учебна година;
2. Мотивационно писмо –

трябва да съдържа аргументи на кандидата за

ползвател, за своята заинтересованост към учебния процес и желание за
работа по проект, участия свързани с дейността на ПГТР и повишаване на
имиджа на ПГТР;
Предварителният подбор ще се извърши при следните критерии:
1. Среден успех от предишната учебна година не по-нисък от Добър 4.00;
2. Неизвинени отсъствия за предишната учебна година не повече от 12 броя;
Всички ученици, отговарящи на критериите се явяват на:
1. Тест по професионална подготовка;
2. Тест по английски език.
3. Комуникативност и умения за работа в екип - провеждане на интервю.

Тези критерии ще бъдат обявени публично на информационно табло, сайта на
училището, разяснени на родителските срещи и в часовете на класа.
След изтичане на периода за подаване на документи, се назначават дати за
провеждане на тестове:
• Тест по английски език - максимален брой точки – 60;
• Тест по професионална подготовка - максимален брой точки – 60;
Комисиите, състоящи се от специалисти в отделните области за всеки тест
изготвят протокол за резултатите от изпита.
След това се назначава дата и се провежда интервю за установяване на
комуникативност и умения за работа в екип. Интервюто носи максимален
брой точки - 60.
Комисията за подбор

обобщава резултатите от проведените тестове и

протокола от проведеното интервю, след което обсъжда и изготвя протокол
на комисията за избор на 26 участници, в т.ч. 6 резерви. Резултатите се
обявяват публично.

Те започват предварителна професионална, езикова и

културна подготовка. След приключването и полагат тестове по трите видове
подготовка. Въз основа на резултатите от тях комисията по избор на
ползватели осъществява окончателен избор на 20 участници.

