Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Козлодуй, ул. ”Тодор Каблешков” № 1, тел: 0973/80886,
e-mail: kim_kozloduy@abv.bg

ПРОТОКОЛ
Днес, 10.06.2022 г., се проведе заседание на комисията, назначена със заповед на директора №1112/08.06.2022 г..
Комисията в състав:
1. Бистра Григорова - председател
2. Таня Велчева
3. Светла Мондашка
разгледа:
• постъпилите заявления от родители за включване на ученици в групи по НП „Отново заедно“.
• постъпили заявления на учители за определяне на ръководители на групи по НП „Отново заедно“.
1.

В съответствие с броя на учениците в училището (806 ученици), комисията реши да се сформират 5(пет) групи с
общ брой 50 ученици.
Постъпили са 83 бр. заявления от родители на ученици. От тях 61 са от начален етап, а 22 от прогимназиален и
гимназиален
етап.
Имайки
предвид,
че
отношението
на
броя
на
учениците
в
начален/прогимназиален/гимназиален етап е съответно 228/294/234 комисията взе решение да бъдат сформирани
групите по следния начин: три от тях да са за учениците от начален етап, а две - за тези от прогимназиален и
гимназиален етап.
В съответствие с критериите, приети с решение на ПС Протокол №12/23.05.2022 г., и оценките по тях,
направени от класните ръководители, комисията направи следното класиране на учениците:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Разпределението на учениците в групи е следното:
Група 1
1. Антония Ивайлова Филипова
2. Кристиян Андреев Бобочоев
3. Борислав Светославов Евденов
4. Сияна Ивайлова Ценкова
5. Петя Станиславова Лазарова
6. Мирослав Благовест Бануцов
7. Йоана Калоянова Луканова
8. Сияна Антонова Иванова
9. Димана Ивайлова Иванова
10. Гергана Даниелова Габриелова
Група 2
1. Мартин Анатолиев Абаров
2. Никола Василев Димитров
3. Владимир Людмилов Смиленов
4. Имануел Илков Туртански
5. Мартин Миленов Тириков
6. Даниел Бисеров Божидаров
7. Матей Кирилов Матеев
8. Александра Руменова Маркова
9. Мила Петрова Иванова
10. Теодора Руменова Боботанова
Група 3
1. Никола Ивайлов Иванов
2. Александра Маринова Божорикова
3. Филип Николаев Матеев
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4. Рая Александрова Борисова
5. Стефан Радостин Юлиев
6. Кристина Веселинова Иванова
7. Боряна Мартинова Иванова
8. Валентин Деянов Икономов
9. Велизара Иванова Ангелова
10. Велимира Петрова Павлова
Група 4
1. Иван Марианов Минчев
2. Ивияна Иванова Илиева
3. Памела Емилова Пенкова
4. Виктория Данаилова Мирова
5. Емануела Петрова Павлова
6. Лаора Светославова Иванова
7. Катерина Пламенова Циброва
8. Виктория Людмилова Иванова
9. Гергана Даниелова Звезделинова
10. Рая Пламенова Трендафилова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Група 5
Барбарита Руменова Тодорова
Тереза Теодосиева Киновска
Стефани Цветанова Ценова
Илиян Николаев Йончев
Еди Николаев Йончев
Ралица Станиславова Димитрова
Георги Георгиев Маринов
Кристина Росенова Костова
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9. Софиа Вискокова
10. Тони Огнянов Белитов

2. Осем учители са изявили желание да бъдат ръководители на петте групите.
……………………………………………………………………..
Комисията обсъди кандидатурите и предлага за ръководители на групи следните учители:
Начален етап:
Група 1 – ръководител Светлана Маркова
Група 2 – ръководител Надежда Куманова
Група 3 – ръководител Цветана Атанасова
Прогимназиален и гимназиален етап:
Група 4 – ръководител Людмила Николова
Група 5 – ръководител Марияна Иванова

3. Постъпили са 5 оферти от операторски фирми. След като ги разгледа, комисията предлага да бъде избрана
офертата на фирма „Васи Травел“ със следните мотиви:
• Висок стандарт на базата за настаняване:
Международен детски спортен център „Чавдар“ се намира на 1,5 км от центъра на град Обзор и на 65 км от гр.
Варна. Комплексът е на първа линия на плажа и е разположен в зелен парк с площ от 70 дка. Територията на
комплекса е оградена и е под непрекъснато наблюдение и охрана (модерна охранителна система с видеокамери) .
Международен детски спортен център „Чавдар“ се състои от 4 сгради. Общият капацитет е до 400 души. В
лагера на разположение на гостите са ресторант с открита тераса, място за дискотека, кръжочни и репетиционни
зали, медицински кабинет с изолатор, бюфет с асортимент от сладкиши, място за съхранение на багаж, сейф за
ценности (един сейф на група – безплатно), медийно-музикално и осветително оборудване, безплатен Wi-Fi.
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Изхранване - три пъти на ден - закуска, обяд и вечеря
Комуникации: Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса.
• Отлична инфраструктура за спорт: • спортен басейн (25м х 12м, дълбочина 1,3-1,9м); • футболно игрище
(40м x 20м, изкуствена трева); • баскетболно игрище; • волейболно игрище, покрито с пясък; • оградена
мултифункционална детска площадка; • фитнес на открито (хоризонтални барове, барове, тежести, гири, гуми); •
билярд, тенис на маса; • танцова зала с огледала, паркет (9м x 18м, височина 4.20м) с климатик; • сцена (размери 8м х
12м, височина 3,85м).
• Висока степен на сигурност
Лагерът е ограден и охраняван денонощно. Комплексът разполага със собствен плаж – намира се на 120
м от корпусите. Плажът е оборудван с чадъри, спасителна служба и място за плажни дейности и анимация.
• Богата програма от дейности:
За постигане целите на програмата на МОН „Отново заедно“ заниманията, образователните игри и спортните
активности ще бъдат разделени на модули. Във всеки един модул децата ще се запознават, разучават и усвояват
елементите предвидени в модулите, които са както следва: ❖ СПОРТ - Разучаване на индивидуалните и колективни
видове спорт - Запознаване с бойните изкуства - Мини спортни турнири ❖ ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА - Арт ателиета
- STEM, научно-развлекателно шоу – „Щура лаборатория“ на сцената в лагера ❖ МУЗИКА - Разучаване на песни
(съобразени с възрастовите групи) - Липсинг - Караоке - Буфосинхронада - Тик ток танци и песни С❖ ТЕАТЪР Театрална постановка на Бургаския държавен куклен театър на сцената в лагера - Вечер на таланта ❖ ЕКСКУРЗИЯ Екскурзия в Несебър ❖ БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР - Запознаване с етнографските области на България - Разучаване на
народни танци и песни (хоротека) - Запознаване с българските обичаи и традиции
Комисия:
Бистра Григорова - …не се чете………
Таня Велчева - …не се чете………
Светла Мондашка - …не се чете………

