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СТАТУТ
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ
В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА
ЗА „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА”, „ ДЕЯТЕЛ НА КУЛТУРАТА” И
„УЧЕНИК НА ГОДИНАТА”
І.Цел: Постоянно-действаща награда „Белослав” в сферата на образованието и културата,
приета с Решение №55/23.04.2004 г. на Общински съвет - Белослав има за цел да удостои с
признание и да поощри учители, ученици и деятели на културата, като популяризира сред
обществеността техния висок професионализъм , граждански принос, талант и значими
постижения.
ІІ.Общи положения:
1.Наградата в сферата на образованието и културата се присъжда всяка година на 24 май –
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
2.Наградата се присъжда на учители и ученици от учебните заведения на територията на
община Белослав и деятели на културата от община Белослав.
3. С наградата се удостояват избраните за :
3.1.”Учител на годината”
3.2.”Деятел на културата”
3.3.”Ученик на годината”
4.Наградата за „Ученик на годината” се връчва на ученик, завършващ средно образование
през съответната година /дневна форма на обучение / и се състои от плакет и предметна
награда.
5. Наградата за „Учител на годината” и „Деятел на културата” се състои от плакет и
парична награда в размер на една минимална работна заплата.
6.Организацията по връчването на наградата се осъществява от община Белослав.
7.Наградата се връчва от Кмета на община Белослав на специална тържествена церемония по
случай 24 май всяка година.
ІІІ.Критерии за номиниране на постиженията за периода на съответната учебна година:
1.Критерии за номиниране за „Учител на годината”
1.1. Постижения на ученици/деца, ученически и детски колективи в олимпиади, състезания,
конкурси на областни, национални кръгове, класирани на І, ІІ и ІІІ-то място;
1.2. Участие в педагогически форуми – практически конференции, семинари, лектории,
научни форуми със собствени разработки;
1.3. Публикации в педагогическия печат;
1.4. Взаимодействие с родителите /конкретни дейности и резултати/.
1.5. Участие в разработването и управлението на училищни проекти, финансирани от МОН и
европейски програми.
1.6. Принос за развитието на учебното заведение.
2.Критерии за номиниране за „Ученик на годината”
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2.1.Класиран на І, ІІ и ІІІ място в олимпиада, състезание, конкурс на областен и/или
национален кръг;
2.2. Отличен успех / 6.00 / през годините на обучение в средното училище и 1-ви учебен срок
на 12 клас.
2.3. Участие в проекти
2.4.Участие в обществения живот и благотворителни акции
2.5. Участие в училищни и извънучилищни клубове.
2.6. Без административни наказания за целия период на обучение.
3.Критерии за номиниране за „ Деятел на културата”
3.1.Класиран на І, ІІ или ІІІ място на регионални, национални и международни изяви –
конкурси, фестивали и др.
3.2.Участие в културния живот на община Белослав
3.3.Навършване на кръгла годишнина и дългогодишно активно участие в културния живот.
ІV. Процедура за определяне на номинираните:
1.Аргументираните предложения обосноваващи всеки от заложените критерии за
награждаване, придружени с документи, се правят писмено до Заместник кмет по
образование и култура на община Белослав в срок до 5 май на текущата година.
2.Предложенията могат да се изготвят от :
2.1. Педагогически съвети;
2.2. Училищни настоятелства;
2.3.Читалищни настоятелства;
2.4.РИО- Варна;
2.5.НПО;
2.6. Граждани от община Белослав.
3.Предложенията се разглеждат от комисия в състав: Заместник кмет по образование и
култура и Постоянната комисия по образование и социални услуги, култура, спорт и туризъм
към ОбС- Белослав.
4.В срок до 10 май на текущата година комисията по т.3 изготвя писмено предложение до
кмета на община Белослав за утвърждаване на номинираните за награди в различните
категории.
5. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
6.Кметът на община Белослав утвърждава със заповед номинираните за награди, съгласно
предложението на комисията.
V. Допълнителни положения:
1.В определената година не е задължително да има номинации във всички категории.
2.Комисията може да не излъчи кандидат при положение, че прецени, че през съответната
година няма такъв, който да отговаря на условията за номиниране.
3.Настоящият статут е приет с Решение №121 на ОбС-Белослав от протокол №8/21.04.2016 г.
4.Настоящият статут влиза в сила от 01.05.2016 г.
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