
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО 

“Недка Иван Лазарова” 

7000 Русе, ул. “Велико Търново” 21 

Приложение №1 

РЕГЛАМЕНТ 

за провеждане на училищен конкурс   

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазаров“ - Русе обявява конкурс  за 

есе на тема "Моето училище и моите мечти". Напишете вашите мисли и разсъждения 

защо това е вашето училище, за какво мечтаете и какво искате да постигнете, 

включете поздрав към училището или учители, или човек, който е значим за вас. Желаем 

ви успех!  

ТЕМА: „Моето училище и моите мечти“ 

ЖАНР: кратко есе 

СРОКОВЕ: Конкурсът се обявява по повод 6 декември 2020 г. - Патронен празник на 

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазаров“- Русе.  

Обявяване на конкурса - чрез платформата „ Школо“ на 25.11.2020 г.  

Изпращане на творбите – 30.11.2020 г. вкл. Участниците в конкурса да изпратят текста 

на есето по електронен път на pgo_rousse@abv.bg, с име на файла ese_06_20_klas_8a 

/пример/ 

Обявяване на резултатите – до 03.12.2020 г. вкл. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Конкурсът е за ученици от осми до дванадесети клас; 

Есетата  трябва да отговарят на зададената тема и на препоръчаната в критерии за оценка 

структура; 

Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 2 страници, 

формат А4, едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да 

участва само с една творба; 

Участниците задължително посочват трите си имена и  класа.  

КЛАСИРАНЕ: 

Представените разработки се класират от петчленна комисия в състав: 

1. Татяна Нахабедян - старши учител ОУП, ГЕ 

2. Анна Николаева - старши учител ОУП, ГЕ  

3. Пламена Дочева - старши учител ОУП, ГЕ 



4. Свилен Иванов - старши учител ОУП, ГЕ 

5. Даринка Кънева-  старши учител ОУП, ГЕ 

 

КРИТЕРИИ за оценяване на творбите: 

 Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 

 Включване на мисли за моето училище, моите мечти и кратък поздрав- пожелание 

по случай Патронния празник на гимназията. Да бъдат обхванати разсъждения 

защо това е вашето училище, за какво сте мечтали и какво искате да постигнете, 

включете поздрав към училището или учители, които са значими за вас. 

 Оригиналност и творчески подход към темата; 

 Езикова и стилистична култура. 

 

НАГРАДА за най-добри есета: 

Грамота, Календар 2021 на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазаров“-

Русе . 

 

инж. ДИАНА ИВАНОВА 

Директор на Професионална гимназия по облекло 

„Недка Иван Лазарова” – Русе                                          


