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Вдъхновени от първия учебен звънец
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Отново Професионалната гимназия на
гр. Балчик отвори врати за своите ученици.
С песни и стихотворения беше отбелязан
тъ ржественият м ом ент. Д иректоръ т
Маргарита Росенова
поздрави учениците,
учителите и гостите.
Специално бяха приветствани с „Добре дошли” новите ученици
от ІХ клас. Кметът на
с. Стражица Шукри
Али, бивш възпитаник
на училището, пожела
Знаменосците на СОУ “Христо Ботев”
Фото: Оскар Иса успех и попътен вятър
Със 72 нови попълне- риването започна с из- с народен танц, също на всички. С едноминия започна учебната насянето на училищния така бе изрецитирано и нутно мълчание учеТържествена програма по повод първия учебен ден Фото: Ирина Георгиева
година в балчишката и националния флаг, по- стихотворение. Бало- ниците почетоха пагимназия СОУ “Христо следвано от химна на Ре- ни, дефиле с рокли, из- метта на децата, заги- вия и никога повече ди ци онн ия ча с на безопасността на двиБотев. Училищният публика България. Най- работени от отпадъчни нали при пътно-тран- няма да прекрачат учи- класа учениците гле- жението.
двор се бе препълнил от напред думата получи материали, също бяха спортни произшест- лищния праг. След тра- даха кратък филм за
ПГ за КОС
многобройните учени- директорът на училище- сред атракциите на свеци и родителите, дош- то - г-жа Стойка Владо- жата утрин. По стара
ли да изпроводят свои- ва. Тя приветства учени- училищна традиция
те деца за пръв път в ците и ги поздрави с на- “зайците” от 9 клас
чалото на новата учеб- получиха табли със зеучилище.
Окуражаващ факт е, на година. Тя изтъкна ле и моркови, което е
17-ти септември е първиче и тази година се за- факта, че балчишката доста ексцентричен ят учебен ден. Това е денят,
пазват двете паралелки гимназия винаги е дава- подход да се каже “до- в който се прекланяме пред
- първи клас, с общо 36 ла нужната подготовка бре дошли”.
духовното огнище на бългаОсвен нови приятели рина – училището, което виученици. Тази година, и мотивация на ученинелеката задача да нап- ците. 35 от абутуриенти- и учители, учещите се наги е било и ще бъде един
равят от детето ученик, те от миналата година в СОУ “Христо Ботев” неизчерпаем източник на поще имат г-жа Юлия Ми- (което е повече от 2/3) могат да се радват на знания, сила и авторитет.
По традиция учебната
ронова (Iа клас) и Деч- са продължили обуче- подобрената материалгодина
започва на 15-ти сека Атанасова (Iб клас). нието си във ВУЗ в стра- но-техническа база, осптември, но тази година
Другото ново попълне- ната. Тазгодишният новно заради проект на първият звънец прозвъни
ние са учениците от 9 абитуриентски випуск общината за енергийна два дни по-късно.
С трепет към своя първи чин вървят първокласниците на ОУ “Антим I”
клас, наричани “зайци”, ще бъде юбилеен 70-ти ефективност. Освен ноНачалото бе дадено с из- родителите да бъдат по-бли- не завинаги първи, а нача- не на договор с Министерви дограми, врати и ця- пълнение на националния зо до децата си, да ги подк- лото във всяко начинание ство на икономиката, енеркоито също сформират за училището.
Всеки от класовете лостна санация, учени- химн, а след това с музикал- репят и подготвят заедно с е повече от важно.”
2 класа, с класни ръкогетиката и туризма.
„С този проект ръководсВ заключение се обърводители г-жа Марине- бе поотделно предста- ците най-накрая полу- ни изпълнения на вокалната техните учители за успешнола Данева и г-жа Роси- вен и поздравен от во- чиха така дългоочаква- група с ръководител Свет- то им израстване и хармони- на към децата с думите „ твото на училището продълСкъпи деца, обичайте сво- жава своя ангажимент да
дещите. Част от първо- ното обновяване на фи- лана Иванова. Първокласни- чно развитие.
ца Великова.
На учителите пожела ите учители, както обича- осигурява добри условия
Основна роля в отк- класниците по тради- зкултурния салон. Дру- ците се включиха в програмата с представяне на стихоте мама и татко. Така веч- за обучение и образование
риването на учебната ция изнесоха кратък го постижение е откри- творения. Специални позд- много здраве и все така отговорно и всеотдайно да ната симбиоза “учител- на нашите деца. Чрез реалигодина имаха ученици- рецитал по случай при- ването на училищния рави отправиха децата от изпълняват мисията си на ученик” ще бъде превъп- зирането му успяхме да рете, коите след месец ще стъпването на училищ- стол, този път единстве- ОДЗ „Знаме на мира” с ръ- просветители и неуморно лътена в спокойствие и си- монтираме санитарните възпосетят Европарламен- ния праг. Момичетата но благодарение на бю- ководител Мая Димова и да създават и пазят богат- гурност, за да стигнем до ли в старата сграда на учита в Страсбург по прог- от мажоретния състав джета на училището.
танцов състав към читалище ството на всяко училище него – Успеха!”
лището и физкултурния саВ края на церемония- „В.Левски” с ръководител Г. – неговите възпитаници.
380 ученици, разпреде- лон, да освежим и обзаведем
рама “Евроскола”. Все- на училището, с хореЗа първи път прага на лени в 16 паралелки вля- актовата зала и учителската
ки от 24-членната гру- ограф Пламен Златев, та, учениците се отпра- Гавраилова. Гости на събипа ще представи града също поздравиха пуб- виха в класните си стаи тието бяха родители, обще- уч илището прекрачиха зоха в сградата на учили- стая. Направихме съвремени общината като евро- ликата. Съвременни за първия учебен час. ственици и бивши учители. 54 първокласници. Обръ- щето, която е обновена на готварска работилница,
Приветствено слово изнеобзаведохме ученическия
депутат за 1 ден. Воде- брейк умения демонс- Стари нови правила, по- се директорът на училище- щението на директора към със средства от безвъзмездната помощ от Японско- стол и библиотеката, освежитях беше:
щи т.г. бяха Петър Мо- трираха ученици от 7 и вече изисквания и отго- то Румяна Петрова. Тя по„А ти, мъничко първок- то правителство в подкре- хме коридорите и фоайетата
рянов - ХII клас и Рали- 9б клас. Четирима уче- ворности. А това е са- жела на своите ученици да ласниче, смутено усмихна- па на структурните ре- и поставихме индивидуални
ници от 10а клас позд- мо началото...
ца Костова - ХI клас.
множат успехите си, да ги ут- то, стиснало здраво буке- форми в България. На 3 шкафчета за учениците.
Ерсин ИСМАИЛОВ върждават с амбиция и пос- та, добре дошло сред нас! август 2012 година прик- Монтираме катерушки и
Церемонията по отк- равиха присъстващите
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тоянство, с песен да посрещнат новата година, да се радват на младостта, да съхранят богатството на днешния
празник, за да го предадат
на следващите поколения, на

Само след миг ще прекрачиш прага му и вярвай –
винаги ще помниш този
ден. Това е твоят ден! Ден,
който никога не бива да бъде помрачен! Той ще оста-

лючи изпълнението на
Проект „Подобряване на
материалната база и училищния двор на ОУ „Антим І”. Проектът стартира
на 08.09.2011 с подписва-

беседки в двора на училището” – каза в заключение
Румяна Петрова и влезе в
изпълнената с ентусиазъм
училищна сграда.
/Б.Т./
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Ученици от 10а клас поздравиха с народен танц публиката.

Фото: Оскар Иса

За поредна година, но този път с 2 дни закъснение, започна тържествената церемония по откриването на новата
2012/2013 учебна година. Ученици, учители, родители и гости с вълнение очакваха първия учебен звънец.
Добрата новина е, че и този път с училището ще се запознаят 2 паралелки първокласници - общо 35 на брой.
Поради добрата подготовка и отговорната работа на учителите, 12 ученици са се справили подобаващо на
изпитите за кандидатстване след 7 клас и са приети успешно в езикови и математически гимназии в нашата и
съседните области. Затова и броят на осмокласниците тази година е 26, сборна паралелка от двата седми класа.
Проектът на Община Балчик за енергийна ефективност показа добри резултати след усърдната работа през
лятната ваканция. Нови дограми, саниране и подобрени в материално-техническата са гаранция за представителния
вид на едно съвременно училище. Специални гости на откриването на учебната година бяха кметът на Община
Балчик - г-н Николай Ангелов, зам.-кметовете г-н Митко Петров и Стелиян Железов, както и пенсионирани
учители с дългогодишен стаж и заслуги в училището.
/Б.Т./

