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Формуляр за номиниране в категория: Училище на 

годината  

За да направите номинация, моля влезте на: 
https://survey.alchemer.eu/s3/90497843/nagradi-2022  

 

Данни за кандидата 

 

Име на училището/школата: __________________________________________________ 

Населено място: _____________________________________________________________ 

Директор на образователната институция: _______________________________________ 

Профил на училището (СУ, ОУ и др.): __________________________________________ 

Брой ученици в училището/школата: ___________________________________________ 

Брой учители в училището/школата: ___________________________________________ 

Имейл за връзка: ____________________________________________________________ 

 

Опишете историята на училището/школата 

 

Тук можете да включите детайли за създаването на училището, за патрона, броя 

ученици в годините и други забележителни събития – до 500 думи 

  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Постижения 
 

Брой ученици, класирани за участие в национални кръгове на олимпиади и други 

национални състезания в периода от септември 2021 г. до септември 2022 г. – до 300 

думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

https://survey.alchemer.eu/s3/90497843/nagradi-2022
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Брой ученици, взели участие в KGL 2022? – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Опишете високи постижения на Ваши ученици на международни изяви (спортни, 

езикови, природни и др.) за периoда септември - септември 2020-2022 г.  – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Получени награди от училището за периoда септември - септември 2020-2022 г. – до 

500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Представяне на училището 

 

Кое е най-значимото събитие за училището за периода септември - септември 2020-

2022 г., с което се гордеете? – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Какво отличава Вашето училище от другите в региона? – 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Опишете защо смятате, че училището заслужава да спечели наградата „Училище на 

годината“? – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Допълнителни материали: 

Приложете материали, които илюстрират и допълват гореописаните факти, събития, 

постижения и пр. 


