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Областна администрация Разград

02.03.2020 | Областният управител Гюнай Хюсмен подари националния
флаг и на директори на училища в община Исперих в навечерието на
Националния празник на Република България – 3-ти март
Днес, 2 март 2020 г., в навечерието на Националния празник на Република България – 3-ти март Областният управител Гюнай
Хюсмен инициира работна среща с директорите на училища в община Исперих и връчи на всички като подарък националния
флаг.

Работната среща се проведе в Основно училище „Васил Априлов” в град Исперих.
Посланието на патриотичната инициатива на Областния управител е да се гордеем, че сме
българи, да опазваме и популяризираме националните ни ценности и младите хора да
израстват с чувство за национална принадлежност и самочувствие на потомци на народ, който
във времената на най-тежки изпитания е запазил своя бит и ценности и съхранил вековни
традиции, редом с език и писменост.
Той призова ръководителите на учебните заведения и учителите и служителите в тях да пазят
трибагреника в училищата винаги в добро състояние и да се включват активно в отбелязването
на Националния празник и другите официални празници, като присъстват на тържества и
церемонии по площадите, с което да дават добър пример на учениците и гражданите в
областта.
Областният управител обсъди с директорите на училищата актуални въпроси от
образователната сфера в община Исперих като методиката за външното оценяване,
потребности от ремонти на физкултурни салони, осигуряване на нови училищни автобуси,
поради амортизация на автомобилния парк и други.
Гюнай Хюсмен подчерта, че образованието е един от основните приоритети на правителството
и във връзка с това в последните години са вложени много средства за осигуряване на добри
условия за провеждане на учебните занятия в училищата и за повишаване на заплатите на
заетите в образователната сфера и затова очаква и учителите да положат повече усилия за
подобряване на образователния процес.
Той сподели, че като бивш възпитаник на ОУ „Васил Априлов” се гордее със своите учители и
тези след тях, затова, че продължават да допринасят за развитието на по-доброто бъдеще на
Исперих.
Областният управител постави като една от основните цели на директорите на училищата да
се работи активно за постигане на по-висок успех при външното оценяване на учениците в
областта ни в сравнение с миналата година.
Припомняме, че на 27 февруари 2020 г., Гюнай Хюсмен връчи националния флаг и на
директорите на училища и центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците и от останалите шест общини на територията на област Разград.
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