РЕГЛАМЕНТ
за номинации ПМГ „Добри Чинтулов”

I. СТАТУТ.
1. Номинации ПМГ „Добри Чинтулов” се организират ежегодно за учениците,
завършващи гимназиален етап на обучение.
2. Отнасят се до изявите на зрелостниците в гимназиален етап на обучение.
3. Присъждат се на изявени личности, които са показали:
а/ високи резултати в учебната дейност;
б/призови места в състезания и олимпиади от национално и международно ниво;
в/ етично отношение и благородство;
г/ добра дисциплина, сработване с колектива и умение за работа в екип.
4. Присъждат се следните номинации:
най-добър математик
най-добър информатик
най-добър физик
най-добър биолог
най-добър химик
най-добър географ
най-добър литератор

най-добър историк
най-добър спортист
най-добре владеещ чужд език
музикално-артистична личност
обществено ангажирана личност
енциклопедична личност

5. Ежегодно се присъжда Чинтулова награда на най-изявения ученик от випуска на
зрелостниците. Тя се дава за особено високи постижения в учебната и извънкласната работа, за
доказан талант в определена сфера на знанието.
6. Ежегодно се присъжда и номинация „Учител на випуска”.
II. ЦЕЛИ.
1. Да се насърчат върховите изяви в учебната работа
2. Да се стимулира развитието на младите таланти.
3. Да се провокира интерес и развитие на талантите в различни сфери на познанието.
4. Да се оценят по достойнство постиженията на ученици в различни сфери.
III. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗЛЪЧВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ.
1. Номиниране на зрелостници от випуска чрез попълване на анкетни карти.
Всеки клас/ паралелка номинира ученици в областта на съответните профилиращи
предмети, а в изключителни случаи, при постигнати особено високи резултати на ученици от
випуска, и в други области.
В резултат на гласовете, получени след обработката на анкетните карти, се излъчват от
3-ма до 5-ма номинирани за всяка категория от випуска.
2. Определяне състава на номинираните.
Класните ръководители и учителският екип, преподаващ във випуска, имат право на
вето върху определена номинация и/или право на нови предложения към вече номинираните.
3. Излъчване на печелившия.
В срок до 10 работни дни преди провеждането на официалната церемония комисия в
състав: класните ръководители и учителите по съответните предмети, дава предложение пред
ръководството за излъчване на печелившия. Възможно е присъждане на повече от една награди
на зрелостник.
4. Награждаване.
Церемонията се провежда в деня на изпращането на випуска по решение на
Педагогическия съвет. По време на нея всеки спечелил номинация получава плакет и награда
от предварително определен учител.

