РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката

Класиране на участниците от Националния конкурс „Училището-желана
територия на ученика”
•

І направление: Педагогически практики и модели за превенция срещу

негативни явления в училищната общност
І място: Ася Пешева, Цветелина Димитрова – ОУ „Иван Вазов” – гр. Видин;
ІІ място: Светла Ботова, Мая Гайдарова – СОУ „Св. Софроний Врачански” –
гр. Пловдив;
ІІІ място: Русин Бориславов – СОУ „Иван Вазов” – гр. Бургас.
•

ІІ направление: Екологични проблеми и устойчиво развитие
І място: Даниела Йовкова, Елена Гьошкова – СОУ с изучаване на чужди

езици „Св. Климент Охридски” – гр. Благоевград;
ІІ място: Анка Билчева, Стефка Георгиева, Татяна Иванова – СОУ за изучаване
на европейски езици „Св. Констатнит Кирил Философ ” – гр. Русе;
ІІІ място: Любка Атанасова, Ирена Георгиева – ОУ „Иван Вазов” – с. Извор,
общ. Радомир, обл. Перник.
•

ІІІ направление: Възможности за развитие на интересите и способностите

на учениците и ангажиране на свободното им време
І място: Цветанка Симеонова, Теменужка Михалева – ОУ „Добри Чинтулов” –
гр. Варна;
ІІ място: Димитър Димов, Нарин Ибрям (ученик), Айлин Мюмюнова (ученичка)
– СОУ „П.Р. Славейков” – гр. Кърджали;
ІІІ място: Софка Бубалова – ГПНЕ „Гьоте” – гр. Бургас.
•

ІV направление: Управление на промяната и иновационните процеси
І място: Дина Кирилова, Емил Терзийски – Земеделска професионална

гимназия „Климент Тимирязев” – гр. Сандански, обл. Благоевград;
ІІ място: Кирил Кунчев – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Брегово,
обл. Видин;
ІІІ място: Розалина Паскалева – СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора, обл.
Сливен.

Награждаването ще се състои на 31.10.2013 г. от 9.30 часа в базата на Центъра за
подготовка на ученици за олимпиади – бул. " Драган Цанков" 21А, срещу "Интерпред",
зад високите дипломатически блокове. За участниците, които ще бъдат наградени е
предвидено настаняване в базата на Центъра на 30.10.2013 г. с включени нощувка и
вечеря на 30.10.2013 г. и закуска и обяд на 31.10.2013 г.
Участниците трябва да бъдат командировани от директора на училището с
командировъчна заповед в която да бъде изписано, че разходите пътни и нощувка са за
сметка на НП „Квалификация”, т. ІV.2 от Приложението към НП
„Квалификация”. Пътните разходи ще се изплащат срещу представен оригинален
билет от автобусен или ж.п. транспорт.
Участниците в награждаването трябва да потвърдят участието си до 13.00 часа на
25.10.2013 г. на електронния адрес: e.jordanova@mon.bg

