МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ”
4001 Пловдив, ул. „Чемшир” № 11, e-mail:omg_plovdiv@abv.bg, www.omg-bg.com

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици,
Инициативен комитет от ученици на XI”г„ клас, випуск 1976 година, с класен
ръководител Васил Зарев, обявява награда на негово име.
Васил Зарев e голям български математик и педагог, свързал живота си с
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов”; личност с будна гражданска съвест,
демократ, хуманист и родолюбец; един от съвременните будители; човек, помогнал в
духовното и професионално израстване на редица поколения от възпитаници на МГ.
Наградата „Васил Зарев” се връчва за оригинално и нестандартно мислене в
областта на математиката и информатиката, веднъж годишно на Патронния празник на
гимназията.
Необходими документи за кандидатстване:
- писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено от коя сфера кандидатства ученикът
(конкретно – математика, информатика) – свободен текст;
- автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика
до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде
отбелязано; важно е да има и информация за обратна връзка (пощенски адрес, телефон, email адрес);
- две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат, освен от учители в гимназията, и от
преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;
- копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.
За наградата могат да кандидатстват ученици от V до XII клас включително – в
тези класове учениците трябва да са през учебната 2016/2017г.
Документите за кандидатстване се изпращат по електронен път на адрес omg_plovdiv@abv.bg.
Срок за получаване на документите: 21.04.2017 г.
Наградата е еднократна в размер на 2 х 100 лева – подписва се договор за дарение с
всеки, станал носител на наградата , след оповестяване на решението на комисията (в
документа фигурират и данни на родителите, ако награденият не е пълнолетен, той се
подписва и от тях).

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, която ще разглежда документите на кандидатите, определена
със Заповед на Директора на МГ „Акад. Кирил Попов”:
Председател:
Елка Вълканова – главен учител по математика;
Членове:
Бистра Танева – главен учител по информатика и ИТ
Мария Баракова – главен учител по химия и ООС
Камен Джамбазов – главен учител по география и икономика
Член на Управителния съвет на УН „Архимед – ОМГ”
Представител на Инициативен комитет – XIг клас, випуск 1976
Ученик – член на Ученическия съвет

