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Областна администрация Разград

18.09.2018 | Областният управител посети с подаръци три училища в
общините Цар Калоян и Самуил
Във втория ден от новата учебна година Областният управител на Област Разград Гюнай
Хюсмен продължи обиколката си в региона с цел раздаване на подаръците, част от дарението,
предоставено от Държавната агенция за координация и сътрудничество към Президента на
Република Турция. Днес заедно с началника на Регионалното управление по образованиеРазград Ангел Петков г-н Хюсмен посети три училища в общините Цар Калоян и Самуил.
В ОУ“Христо Ботев“-Цар Калоян с директор Нели Хинкова 21 първокласници получиха
раници, пълни с ученически пособия, а 10 малки спортисти вече имат нови анцузи и якета.
Връчиха им ги Областният управител Гюнай Хюсмен, началникът на РУО-Разград Ангел
Петков и общинският съветник Ариф Арифов. Преди това г-н Хюсмен поздрави децата и
учителите с началото на учебната година, призова ги да работят упорито, за да се представят
по-добре на външните оценявания. Третокласниците от училището поздравиха гостите с песен
за България, официалните гости получиха и подаръци – ученически картини и рисунки върху
стъкло. Училищното ръководство сподели с Областния управител, че за по-добрия
образователен процес има нужда от мултимедия и компютри, а също и от училищен автобус.
В ОУ“Св. Паисий Хилендарски“-село Езерче с директор Зюлейха Карман подаръците – пълни
раници - бяха са 14 първокласника, а 19 млади спортисти получиха анцузи и якета. „Вие
получихте подаръци, но аз си тръгвам с нещо много по-ценно – вашето Благодаря“ – обърна се
към децата г-н Хюсмен след като получи Благодарствена грамота за съпричастността,
усилията, помощта и личната ангажираност към институциите в образователната сфера.
В СУ“Св.св. Кирил и Методий“-село Самуил с директор Орхан Исмаил с нови ученически
раници се сдобиха 25 първокласника, а с нови анцузи и якета – 8 изявени спортисти.
Първолаците заедно с малко по-големи от тях ученици бяха подготвили музикален поздрав за
гостите и за съучениците си. След тържеството в училищния двор г-н Хюсмен и г-н Петков
разговаряха с учителския колектив в учебното заведение. Педагозите коментираха, че за
подобряване на образователния процес имат нужда от интерактивни дъски, споделиха, че не
получават допълнително материални стимулиране, тъй като голяма част от училищния
бюджет се налага да се използва за поддръжка на големия сграден фонд. Имаха и
предложение да се стимулират изявените ученици от област Разград с екскурзии до
забележителности в България. Г-н Хюсмен пое ангажимент да направи специален подарък на
седмокласничка с отлични изяви през миналата учебна година.
По 10 футболни топки, 10 баскетболни и 10 комплекта федербала получиха учителите по
физкултура и в трите училища. В Самуил топките бяха раздадени по класове още в училищния
двор и учениците поискаха автографи върху тях от Областния управител.
И в трите училища Областният управител акцентира върху работата с децата-билингви, като
призова и учители, и ученици да положат усилия децата с различен майчин език от
българския да усвоят официалния книжовен език, за да имат по-добри шансове за реализация.
Припомняме, че разпределянето на част от дарението на Държавната агенция за
координация и сътрудничество към президента на Република Турция за образователната и
социалната сфера в Област Разград започна вчера в общините Разград, Лозница и Исперих в
присъствието на представители на дарителите и на Посланика на Република Турция в
България Хасан Улусой. Съдействие при транспортирането на самото дарение няколко дни по-
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рано Областна администрация-Разград получи от фирма „Стагира“ЕООД-Разград, за което
изказва благодарност.
Пълна галерия

