Формуляр за кандидатстване
ВG-03/2017
Моля, попълнете формуляра четливо с печатни букви!
Представяйки тези данни родителите дават съгласие същите да бъдат използвани във връзка със записването на детето
им в АЕА. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана според изискванията на Закона за защита на
личните данни. Подателят на информацията носи отговорност за верността на вписаните данни. Обърнете внимание,
че информацията в Раздел 10 трябва да бъде попълнена собственоръчно от ученика.

Раздел 1: ДАННИ НА УЧЕНИКА
Име
Дата на раждане

(година)

(месец)

ЕГН

Пол

Месторождение

Майчин език

Гражданство
Езици, на които се говори
вкъщи
(име)

Братя и сестри

(име)

(име)

Дата на раждане
Дата на раждане
Дата на раждане

Раздел 2: КАНДИДАТСТВАНЕ В АЕА
Кандидатстване в

☐ Детска градина
☐ Интернационална програма
☐ Билингвална система на обучение

Учебна година

Клас

Дата на започване

Продължителност
на обучението

Приятели в АЕА
Братя и сестри в АЕА

(име)

(име)

(ден)

Раздел 3: АКАДЕМИЧНИ ДАННИ ЗА УЧЕНИКА
Предходно училище
Страна

Град

Последна учебна година

Завършен клас

Учебни години в
съответното училище
Език на обучение

☐
☐
☐
☐

Среден успех от
обучението на ученика
през предходната
учебна година

Отличен
Много добър
Добър
Среден/слаб

Поведение на
ученика в
училище

☐
☐
☐
☐

Отлично
Добро
Задоволително
Лошо

Раздел 4: НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ниво

Клас според

Описание

LSE

9

Very
Advanced

8

Advanced

7

Pre-advanced

6

Upper
Intermediate

5

Intermediate

4

Low
Intermediate

3

PreIntermediate

2

Elementary

Ученикът може да каже и да разбере едва няколко думи на
английски език.

1

Beginner

Ученикът не говори английски.

Ученикът разговаря на английски език напълно свободно.
Ученикът разговаря на английски език добре, като понякога
среща затруднения в непознати ситуации.
Ученикът разговаря на английски много добре.
Същевременно с това допуска грешки, като понякога не
успява да се изрази достатъчно разбираемо.
Ученикът разговаря на английски добре. Същевременно с
това допуска грешки, като понякога не успява да се изрази
достатъчно разбираемо.
Ученикът може да разговаря относително добре, като
употребява основни глаголни времена. Среща затруднения
по отношение на граматиката и лексиката.
Ученикът може да съставя прости изречения и може да се
ориентира по отношение на основните теми на разговор.
Има нужда от обогатяване на речниковия запас.
Ученикът може да осъществява опростена комуникация на
английски. Ориентира се в познати ситуации, като понякога
среща затруднения.

Сертифицирано ниво на владеене на английски език
Сертификатът е издаден от

CEF

C2
C2
C1

B2

B1

B1

A2

A1/2

Ниво
на
ученика

Раздел 5: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОПИТ
Моля, опишете образователния опит на ученика към настоящия момент.
Ниво

Наименование на училището/детската
градина

Език на обучение

Страна

Детска
градина
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас

Раздел 6: МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
Алергии

Хронични заболявания
Детето Ви има ли някакви
здравословни проблеми, за
които бихте искали да ни
информирате? Моля, пояснете.
Детето Ви има ли специални
образователни потребности?
Моля, пояснете.
Детето Ви било ли е
диагностицирано с някое от
следните състояния?

☐ ADHD синдром
☐ Дислексия

☐ AD синдром
☐ Дисграфия

☐ Друго
☐ Не

Раздел 7: ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
ИМЕ НА МАЙКАТА
Гражданство

Дата на раждане

Мобилен телефон
Email
Професия

Длъжност

Месторабота

ИМЕ НА БАЩАТА
Гражданство

Дата на раждане

Мобилен телефон
Email
Професия

Длъжност

Месторабота

Раздел 8: ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛЯ
Какви са Вашите очаквания относно ползите от обучението на детето Ви в АЕА?

Как бихте описали основните черти на детето Ви в качеството му на ученик?

Какви са Вашите наблюдения относно областите, към които детето Ви проявява засилен
интерес?

Защо решихте да потърсите ново училище/детска градина за Вашето дете?

Как бихте описали Вашите дългосрочни цели и планове, свързани с образованието на детето
Ви?

Кои са основните приоритети, които си поставяте относно образованието на детето Ви?

Моля, опишете Вашата въвлеченост в образованието на детето Ви.

Раздел 9: МОТИВАЦИОННО ПИСМО НА РОДИТЕЛЯ
Моля, опишете Вашата мотивация и желание детето Ви да постъпи в Американо-английската
академия. Включете кратка характеристика на детето, оценка на неговите силни и слаби страни,
описание на Вашата родителска философия и обосновка на основните причини, поради които
считате, че АЕА е най-подходящото училище за детето Ви.

Раздел 10: МОТИВАЦИОННО ПИСМО НА УЧЕНИКА
Мотивационното писмо се изисква само от ученици, които кандидатстват във 2-12 клас. Обърнете
внимание, че писмото трябва да бъде написано собственоръчно от ученика. Моля, добавете
допълнителни страници, ако е необходимо.
Въпрос към ученика: Защо би искал да учиш в Американо-английската академия?
Насоки за родителя: Моля, помогнете на детето да изрази своите собствени мисли и желание да
учи в Американо-английската академия. Помогнете му да обвърже интереса си към училището със
своята персоналност, цели, ценности, интереси, бъдещи планове и очаквания.

________________________________
Подпис на родител/настойник

Име на родителя/настойника:

______________________
Дата

__________________________________________________________________

Роднинска връзка с ученика: ______________________________________________________________

ПОПЪЛВА СЕ СЛУЖЕБНО
Входящо интервю

Дата:

(dd/mm/yyyy)

Тест по английски език

Дата:

(dd/mm/yyyy)

Зачита се:
Не се зачита:
Не се изисква:

Родителят е интервюиран от:
Ученикът е интервюиран от:

A

Кандидатът е одобрен/отхвърлен:

R
Забележка:

Директор „Прием на нови ученици“:

Дата:

(dd/mm/yyyy)

