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УТВЪРЖДАВАМ: 

                                   Десислава Александрова 

Директор на СУ „Димитър Маринов“ 

 

 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ  

НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ С НАГРАДИ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) Настоящите правила имат за цел да определят условията и реда за удостояване  

на ученици от СУ „Димитър Маринов“ с награди. 

(2) Всеки ученик от СУ „Димитър Маринов“ има право да бъде носител на награди. 

Чл.2. С настоящите правила се определят: 

1. Видовете награди за ученици в СУ „Димитър Маринов“; 

2. Условията и редът за отпускане на наградите; 

3. Критерии и условия за класиране на учениците; 

4. Необходими документи. 

Чл.3. Видовете награди за учениците в СУ „Димитър Маринов“ са: 

1. „Ученик на годината“ 

2. „Наша гордост“ 

3. „Млад талант“ 

4. „Златно сърце“. 

Чл.4. Предложения за удостояване с наградата могат да се правят от директора, от 

педагогически специалисти, работещи в училището, от родители, от ученици в институцията, 

от Обществения съвет, от Училищното настоятелство, от други лица и организации, освен 

ако в настоящите правила не е упоменато друго.  

 

II. „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“ 

 

Чл.5. Наградата се присъжда само на един ученик за текущата учебна година. 

Чл.6. Присъждането на наградата цели да мотивира учениците да повишават своите 

резултати в учебния процес и да стимулира участието им в национални и международни 

конкурси, олимпиади и фестивали. 

Чл.7. При условията и по реда на тези правила наградата се присъжда на ученици, които: 

1. Имат среден успех в края на учебната година не по-малък от Отличен – 5,50; 

2. Участвали са в национални и международни конкурси, олимпиади и фестивали и са 

заели призови места; 

3. Участвали са активно в проекти на национално и международно ниво; 

4. Притежават активна гражданска позиция;  

5. Нямат наложена санкция през учебната година по предложение на класния 

ръководител или на педагогическия съвет; 

6. Нямат допуснати пет или повече отсъствия по неуважителни причини. 
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7. С цялостната си дейност в училище и общността издигат престижа на СУ „Димитър 

Маринов“. 

Чл.8. Критерии и условия за класиране на учениците: 

1. За наградата „Ученик на годината“ учениците се номинират от учителите в СУ 

„Димитър Маринов“; 

2. Комисия, определена със Заповед на директора проверява дали номинираните 

ученици отговарят на критериите, посочени в чл. 7 въз основа на данните от 

задължителната училищна документация и портфолиото на ученика, съдържащо 

ксерокопия на получени грамоти и други награди от национални и международни 

конкурси, олимпиади и фестивали. Тя прави предложение за номинираните ученици 

пред педагогическия съвет и ученическия съвет на СУ „Димитър Маринов“;  

3. Ученическият съвет на свое заседание определя своя един глас за номиниран ученик, 

който се добавя към решението на Педагогическия съвет; 

4. Ученикът на годината се определя с явно гласуване на педагогически съвет; 

5. Събралият най-много гласове ученик е носител на наградата „Ученик на годината“. 

Чл.9. Наградата „Ученик на годината“ се връчва на тържествена церемония по време на 

патронния празник на училището. Награденият ученик получава плакет на СУ „Димитър 

Маринов“, грамота и благодарствено писмо до родителите му. 

 

III. „МЛАД ТАЛАНТ“ 

 

Чл.10. Наградата се присъжда на ученици с изявени дарби и постижения в изкуството, 

спорта, науката и технологиите за текущата учебна година. 

Чл.11. Присъждането на наградата цели да поощри учениците с изявени дарби и постижения 

в образователната дейност да участват в областни, национални и международни олимпиади, 

състезания, конкурси и фестивали; да подпомогне развитието и израстването им като 

личности. 

Чл.11. Наградата е индивидуална или групова за учениците, заели първо, второ или трето 

място, както и за лауреати и носители на специална награда на конкурси или фестивали. 

Чл.13. При условията и по реда на тези правила наградата се присъжда на ученици, които: 

1. Участвали са в областни, национални и международни олимпиади, състезания, 

конкурси и фестивали и са заели призови места; 

2. Нямат наложена санкция през учебната година по предложение на класния 

ръководител или на педагогическия съвет; 

3. Нямат допуснати пет  или повече отсъствия по неуважителни причини; 

4. С цялостната си дейност в училище и общността издигат престижа на СУ „Димитър 

Маринов“. 

Чл.14. Критерии и условия за класиране на учениците: 

1. Предложението за удостояване с наградата се прави до директора на училището и се 

удостоверява със съответния приз; 

2. Предложението съдържа трите имена на ученика, класа, в който се обучава, мотиви за 

удостояване с наградата, в които са посочени конкретните постижения на ученика; 

3. Постъпилите предложения се обсъждат и приемат на заседание на педагогическия 

съвет; 

4. Директорът, въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя 

учениците, които се удостояват с наградата. 

Чл.15. Наградата „Млад талант“ се връчва на тържествена церемония по време на патронния 

празник на училището. Награденият ученик получава почетен знак и грамота. 
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IV. „НАША ГОРДОСТ“ 

 

Чл.16. Наградата се присъжда на ученици, които участват активно в занимания по интереси, 

олимпиади, конкурси и състезания. 

Чл.17. Присъждането на наградата цели да поощри учениците да участват в училищни, 

общински, областни олимпиади, състезания, конкурси и фестивали и да ги мотивира  за по-

високи резултати и постижения. 

Чл.18. Наградата е индивидуална и се връчва на ученици заели призови места в училищни, 

общински, областни олимпиади, състезания, конкурси и фестивали. 

Чл.19. При условията и по реда на тези правила наградата се присъжда на ученици, които: 

1. Активно участват в заниманията по интереси; 

2. Участват в училищни, общински, областни олимпиади, състезания, конкурси и 

фестивали; 

3. Имат много добър и отличен успех през текущата учебна година; 

4. Притежават добро отношение към съучениците си; 

5. Проявяват уважение към учителите и служителите в училището. 

6. Нямат наложена санкция през учебната година по предложение на класния 

ръководител или на педагогическия съвет; 

7. С цялостната си дейност в училище и общността издигат престижа на СУ 

„Димитър Маринов“. 

Чл.20. Критерии и условия за класиране на учениците: 

1.     Предложението за удостояване с наградата се прави от класните ръководители до     

директора на училището или по предложение на учителите, преподаващи на класа. 

  2. Предложението съдържа трите имена на ученика, класа, в който се обучава, мотиви   

за удостояване с наградата, в които са посочени конкретните постижения на 

ученика; 

   3.     Постъпилите предложения се обсъждат и приемат на заседание на педагогическия 

съвет; 

   4. Директорът, въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед      

определя учениците, които се удостояват с наградата. 

Чл.21. Наградата „Наша гордост“ се връчва в края на учебната година за съответния клас. 

Награденият ученик получава грамота. 

 

V. „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“ 

 

Чл.22. Наградата се присъжда на ученици, които са проявили гражданска доблест и 

добротворство. 

Чл.23. Присъждането на наградата цели да провокира учениците към активно гражданско 

поведение. 

Чл.24. Наградата е индивидуална и/или групова. 

Чл.25. Номинирането на учениците се прави по мотивирано предложение до директора  от 

педагогически специалисти, работещи в училището, от родители, от Ученическия съвет, от 

Обществения съвет, от Училищното настоятелство, от други лица и организации. 

Чл.26. Наградата „Златно сърце“ се връчва на тържествена церемония по време на патронния 

празник на СУ „Димитър Маринов“. Награденият ученик/клас получават грамота. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Правила влизат в сила от учебната 2022/2023 година и могат да бъдат 

допълвани или променяни по реда на тяхното приемане. 

 

Настоящите Правила са утвърдени със Заповед № 316/19.12.2022 г. на директора на 

СУ „Димитър Маринов“ град Лом. 

 

 


