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Областна администрация Разград

28.09.2018 | В Европейския ден на спорта в училище Областният
управител дари спортни принадлежности в четири училища, връчи и
ключовете за нов училищен автобус
Днес, 28 септември 2018 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен посети
няколко училища в общините Завет, Исперих и Разград, по случай Европейския ден на спорта
в училище, като дари спортни принадлежности на учениците, мотивира ги да положат
старание в учението и инспектира условията в училищата в началото на учебната година.
И днешните подаръци бяха част от дарението, предоставено от Държавната агенция за
координация и сътрудничество към Президента на Република Турция.
В Професионална гимназия по земеделие „К. А. Тимирязев” в град Завет с директор Светла
Заркова Областният управител дари футболни и баскетболни топки и федербали. Учениците
бяха подготвили кратко тържество с презентация, представяща Европейския ден на спорта в
училище. Г-н Хюсмен поздрави учениците и ги призова да учат упорито и изрази увереността
си, че сред тях са бъдещи кметове, областни управители и народни представители. Той
подчерта важността на овладяването на книжовния български език, защото в съвременния
свят единствено добре образованите хора могат да се реализират добре професионално.
В Основно училище „Христо Ботев” в село Лудогорци, община Исперих, Областният
управител от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев връчи
ключовете на нов училищен автобус на директора на училището Йълмаз Касим. Автобусът е
осигурен със съдействието на Областния управител. Освен това той дари раници с учебни
пособия на три деца в затруднено социално положение, а на учителя по физическо възпитание
връчи футболни топки и федербали. Г-н Хюсмен подчерта, че правителството се стреми да
осигурява все по-добри условия за протичане на учебния процес и от учителите и от децата се
изисква само професионализъм и старание в учението. Той отново акцентира върху работата с
децата-билингви, като призова и учители, и ученици да положат усилия децата с различен от
българския майчин език, да усвоят официалния книжовен език, защото това е ключът към
завършването на средно и висше образование, както и за успешната реализация на пазара на
труда. На тържеството, включващо кратка програма с български фолклорни танци, изпълнени
от ученици от училището, присъстваха и: Емине Мехмед – Кмет на село Лудогорци, Бейти Сали
– Кмет на село Йонково, Айдън Исмаил – общински съветник в Общински съвет Исперих, както
и родители на ученици.
В Основно училище „Отец Паисий” в град Разград, с директор Мирослав Минков Областният
управител, заедно със заместник областния управител Евгени Драганов и главния секретар на
Областна администрация Михаил Тодоров откри спортния празник в училището и дари
футболни и баскетболни топки, федербали, анцузи, якета и раници с ученически пособия. Г-н
Хюсмен окуражи учениците, че са умни и красиви деца и ги увери, че ако системно и упорито
усвояват учебния материал, успехът им е гарантиран. След това Областния управител направи
инспекция на състоянието на учебната база, като посети няколко класни стаи, кабинета по
английски език, учителската стая и медицинския кабинет. Той остана впечатлен от чистотата
и реда в училището, както и от модерните интерактивни дъски в някои от класните стаи.
Обиколката в учебните заведения в област Разград завърши с посещение на Основно
училище „Васил Левски” в град Разград с временно изпълняващ длъжността директор Юлия
Иванова-Харизанова, където Областният управител дари футболни и баскетболни топки и
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федербали. Заедно с г-н Драганов и г-н Тодоров той извърши инспекция на класните стаи,
столовата и на залата за танци като разговаря с децата и учителите и училищния персонал. Г-н
Хюсмен изрази удовлетворението си, че в училището са налични отлични условия за
преподавателите и учениците за реализиране на успешен учебен процес.
Във всички училища Областният управител вдъхна самочувствие на учениците, че са умни и
способни деца и призова тях и техните преподаватели към максимална мобилизация за
постигане на по-високи резултати при външното оценяване. Той изрази мнение, че след
видяното при направените инспекции, вече е по-спокоен, че ни очаква една успешна учебната
година.
Пълна галерия

