http://rz.government.bg/bg/

Страница 1

Областна администрация Разград

26.09.2018 | Областният управител посети ПГСС“Хан Аспарух“-Исперих с
подаръци, видя и как върви ремонтът на гимназията
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен посети днес с подаръци ПГСС“Хан
Аспарух“-Исперих, запозна се и с темпото, по което се работи по проекта за ремонт на
училището.
„Целта ни е да подобрим нивото на образованието в област Разград, за това трябват усилия и
от страна на учениците, и на учителите“ – заяви г-н Хюсмен. По думите му учениците трябва
да са по-старателни в усвояването на знания, активни трябва да са и учителите, за да може
децата, когато завършат училище, да са добре подготвени да управляват страната – да станат
кметове, общински съветници, областни управители. Г-н Хюсмен призова да не се спазва
принципът от близкото минало „учи, за да не работиш“, а учениците да учат много, за да имат
възможности след това да работят.
По повод началото на учебната година Областният управител донесе подаръци на училището
и неговите възпитаници. Подаръците са част от дарението, предоставено за децата от област
Разград от Държавната агенция за координация и сътрудничество към Президента на Турция.
За младите спортисти бяха осигурени 5 футболни топки, 5 баскетболни топки и 5 комплекта
федербал. 10 деца със специални образователни потребности, които са любимци на училището,
получиха зимни якета – червени за момичетата и сини за момчетата. Г-н Хюсмен съобщи, че
при постижения на областно и национално ниво ще предостави и таблети на призьорите.
След срещата си с учениците, той се запозна и с темпото, при което се извършва ремонтът на
училището. По-голямата част от дейностите по проекта „Основен ремонт, оборудване и
обзавеждане на ПГСС“Хан Аспарух“ са приключили, финансираният с 1 298 457,73 лв. от
ОП“Региони в растеж“ проект стартира преди по-малко от година, остават само довършителни
работи. Очаква се през тази зима разходите за отопление да са значително по-малки след
извършването на топлинната изолация, изграждането на нова отоплителна система, а също и в
класните стаи да е много по-топло – съобщи директорът на училището Сали Назиф. Той показа
на Областния управител и новата спортна площадка, също част от проекта.
Г-н Хюсмен разговаря с ръководството на училището за това как е започнала новата учебна
година и от какво има нужда учебното заведение. Общо 447 са учениците в гимназията, от тях
370 са в редовна форма на обучение, останалите са в задочна. Училището има нужда от
интерактивна дъска за обучение по английски език.
Пълна галерия

