
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел.  0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg 

 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 
 

Вх. № УВД …..………..…./. ..................... 2022 г. 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От 

........................................................................................................................................................... 
(трите имена на родител) 

адрес: 

.................................................................................................................................................., 

тел. .................................... 

родител/настойник на ................................................................................................................. , 

клас ……………………. 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Заявявам желанието синът ми /дъщеря ми……………………………………………………… 
/име, презиме, фамилия на ученика/ 

да бъде включен в шестдневен туристически престой в гр. Пампорово от 17.07.2022 г. 

до 22.07.2022 г.  по НП „Отново заедно“. 

Надявам се желанието ми да бъде удовлетворено! 

 

 
Дата: ...................... Ученик: ........................................................ 

 

Родител: ....................................................... 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел.  0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg 

 

Критерии за подбор на учениците от I - VII клас на OУ „Св. Климент 

Охридски“ -  гр. Павликени за участие в НП „Отново заедно“  

за учебната 2021/2022 г. 
 

 

 Критерии за подбор на ученици за 

включване в Национална програма 

„Отново заедно“ 

Точки 

1. Продължителност на обучение в ОРЕС до 90 дни -2 т. 

до 40 дни – 1 т. 

2. Липса на санкции, наложени от класен 

ръководител или по решение на 

Педагогически съвет 

4 т. 

3. Успех Отличен – 4 т. 

Много добър – 3 т. 

Добър – 2 т. 

Среден успех – 1 т. 

4. Отсъствия Без допуснати отсъствия – 4 т. 

До 5 отсъствия по неуважителни причини – 3 т. 

До 10 отсъствия по неуважителни причини – 2 т. 

 

5. Участие и активност в олимпиади, 

конкурси, състезания и спортни 

турнири 

Национално ниво – 4 т. 

Областно ниво – 3 т. 

Общинско ниво – 2 т. 

Училищно ниво – 1 т. 

6. Постижения  и награди в олимпиади, 

конкурси, състезания и спортни 

турнири 

Национално ниво – 4 т. 

Областно ниво – 3 т. 

Общинско ниво – 2 т. 

Училищно ниво – 1 т. 

7. Социален статус За семейства, засегнати от пандемията – до 4 т. 

  

Общо: 

 

26 т. 

 
 

 

Забележки: 

При равен брой точки да се има предвид: 

- Брой забележки в електронен дневник; 

- Липса на отсъствия по неуважителни причини; 

- Успех от учебната дейност. 

 

 

Запознат:…………………. 


