
 

НЕИСПУО – Модул "Характеристика на средата"                  Приложение 1 
 

Работна карта 
за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството 

 
Име на ученика: ______________________________________________________________________________________ 

Клас: ______________________________________________________________________________________ 
 
Майка Най-високо завършено образование: Трудова заетост: 
  (моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция) 
    доктор   работещ – в България 
     висше – магистър   работещ - в чужбина 
    висше – бакалавър   краткотрайно безработен – търсещ работа 
    висше – професионален бакалавър   дълготрайно безработен – търсещ работа 
    средно общо   безработен – нетърсещ работа 
    средно със степен на професионална квалификация   домакин/я 
    основно   учащ 
    основно или по-ниско с придобита I степен на 

професионална квалификация 
  пенсионер 

    начално     
    завършен клас от начален етап     
    курс за ограмотяване / валидиране на 

компетентности 
    

    не е посещавал училище     
 

Баща Най-високо завършено образование: Трудова заетост: 
  (моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция) 
    доктор   работещ – в България 
     висше – магистър   работещ – в чужбина 
    висше – бакалавър   краткотрайно безработен – търсещ работа 
    висше – професионален бакалавър   дълготрайно безработен – търсещ работа 
    средно общо   безработен – нетърсещ работа 
    средно със степен на професионална квалификация   домакин/я 
    основно   учащ 
  основно или по-ниско с придобита I степен на 

професионална квалификация 
  пенсионер 

  начално     
  завършен клас от начален етап     
  курс за ограмотяване / валидиране на 

компетентности 
    

  не е посещавал училище     
 

Друг възрастен, полагащ грижи за детето:     
    Настойник   Дядо 
    Приемен родител   Баба 
    друго     
  Най-високо завършено образование: Трудова заетост: 
  (моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция) 
    доктор   работещ – в България 
    висше – магистър   работещ – в чужбина 
    висше – бакалавър   краткотрайно безработен – търсещ работа 
    висше – професионален бакалавър   дълготрайно безработен – търсещ работа 
    средно общо   безработен – нетърсещ работа 
    средно със степен на професионална квалификация   домакин/я 
    основно   учащ 
    основно или по-ниско с придобита I степен на 

професионална квалификация 
  пенсионер 

    начално     
    завършен клас от начален етап     
    курс за ограмотяване / валидиране на 

компетентности 
    

    не е посещавал училище     

 

 

 


