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Голямо сърце
в Ловешката езикова
Жанина ИЛИЕВА

66 497 първокласници започнаха училище в цялата
страна, стана ясно в първия
учебен ден на 15 септември.
Най-много деца прекрачиха
за първи път училищния праг
в София – 10 639. Най-малко
записани в първи клас деца
има във Видин – едва 788.
В класните стаи влязоха
общо 721 480 ученици в цялата страна. От тях второкласниците са 65 326, а тези
в трети клас – 62 803. 61
662 са записаните в IV клас,
61 973 – в V клас, 59 022 – VI
клас, 57 858 – в VII, 59 145 – в
VIII, 56 268 – в IX клас, 50 713
– в Х клас, 47 333 – в XI клас,
и 50 551 - в XII клас.

В първия учебен ден учениците от Гимназията за изучаване на чужди езици „Екзарх
Йосиф І“ в Ловеч се обединиха
зад кампанията „Бъди Ангел
за Ангел“. С нея се набират
средства за лечението на бившия възпитаник на училището
Ангел, който страда от онкологично заболяване.
Езиковата гимназия отвори
врати за 908 ученици, като от
тях 185 са осмокласниците.

Гост в първия учебен ден на
Професионалната гимназия
по механоелектротехника в
града бе главният инженер
на „Литекс моторс“ Тобиас де
Клерк. Той увери учениците,
че получават добро образование в много добро училище,
чиито възпитаници се реализират успешно в завода за
автомобили.
Общо 14 495 ученици
тръгнаха към 66 училища
в Ловешка област. 1264 са
първолаците в областта.
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Нови неделни
училища на Острова
Все повече стават българските училища във Великобритания. На 20 септември
предстои да се открие поредното – училище „АБВ“
в град Богнор Риджис, Западен Съсекс, съобщи за
„Аз Буки“ Снежина Мечева
– говорител на Асоциацията
на българските училища
в чужбина. На 14 септември врати отвори и ново

българско училище в Манчестър – клон на училище
„Букваран“ в кв. „Лейтън“,
Лондон.
Очаква се скоро да започне
работа и българско училище
в Саутхемптън. Полагат се
усилия и за организиране
на такова в град Търнбридж
Уелс, област Кент. Подготвя
се и отварянето на училище
в Лийдс. Аз Буки

Звънецът удари
и в Лайден
Ариета СЕМЕРДЖИЕВА

На 6 септември 2014 г., за
осма поредна година, Българското училище „Св. св.
Кирил и Методий“ в Лайден,
Нидерландия, отвори гостоприемно врати и посрещна
своите ученици, учители и
гости. Денят беше изклю-

чително вълнуващ двоен
празник за всички нас – заедно отбелязахме Деня на
Съединението на България
и първия учебен ден. Деца
в народни носии очакваха
гостите с хляб и сол. Официален гост беше и посланикът
на България в Кралство Нидерландия Никола Колев.

Наплив за родна реч
във Виена
50 приятели на Ангел и негови преподаватели се
събраха в двора на училището, оформяйки с телата
си сърце, символизиращо тяхната обич и подкрепа

Деца прегърнаха
любимото школо
Виолина НИКОЛОВА

плаване в морето от знания

Всички настоящи и
бивши възпитаници на
варненското СОУ „Найден Геров“ ще се хванат
за най-голямата прегръдка
на училищна сграда, която
ще бъде заснета отвисоко.
Своеобразна
репетиция
направиха на 15 септември
и първокласниците, които
показаха как ще бъде отбелязана на 31 октомври,

в навечерието на Деня
на народните будители,
50-годишнината на новото
им училище.
Над 3200 първокласници прекрачиха за първи път
училищния праг в морския
град. Техният брой е найголям в район „Одесос“ –
над 1050 деца, а най-малко
са първокласниците в „Аспарухово“ – 188. Общият
брой на паралелките във
всички райони е 135.

200 направиха рекорд в Кърджали
Радка ПЕТКОВА

В най-голямото училище
в Южна България – СОУ
„П. Р. Славейков“ в Кърджали, на 15 септември на училище тръгнаха за първи път
200 деца. „То има най-много
първокласници от всички
училища в България“, съобщи неговият директор Милко
Багдасаров.
Учебният звънец удари за
пръв път за общо 1384 първокласници в област Кърджали.
Най-много са в община Кърджали – 712, в Ардино са 70,
в Джебел – 71, в Кирково – 139,

в Крумовград – 159, в Момчилград – 129, и в Черноочене
– 68. За областта се наблюдава
увеличение на първокласниците, отчитат от Регионалния
инспекторат по образованието.
Общият брой на учениците в
областта е 15 277.
Тази година няма закрити
училища в областта. Едно
СОУ в Кърджали е преобразувано в основно училище, а
в Ардино са слети среднообщообразователно училище и
професионална гимназия.
Повечето ремонти, основно
освежаване на класните стаи
извън големите проекти за

енергийна ефективност в община Кърджали, завършиха
до 14 септември. В Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“
в областния център все още
не са приключили дейностите
по изпълнение на асансьорна
уредба за хора с увреждания.
Училищата са снабдени с
гориво като подготовка за
зимния сезон.
Тази година в община
Кърджали след спечелени
про екти с е ре ализираха
големи ремонти за енергийна
ефективност на стойност над
2 973 183 лева.

47 са записаните до първия учебен ден първокласници в Българо-австрийското училище „Св. св. Кирил
и Методий“. Общо над 250
ученици влязоха в неговите
класни стаи и в детската
му градина „Моливко“, което е своеобразен рекорд в
23-годишната история на
школото. Това обяви при

откриването на новата учебна година директорката на
училището д-р Ирина Ботева-Владикова. То се проведе
в комплекса на българското
посолство в австрийската
столица в присъствието на
Н.Пр. Елена Шекерлетова
– посланик на Република
България в Република Австрия. Аз Буки

Видеомост
за 15 септември
Галя МЛАДЕНОВА

С директна видеовръзка
бе открита новата учебна година във филиала на
Варненския медицински
университет в Сливен. Над
3700 студенти, сред които
570 от 34 държави, ще се
обучават в МУ – Варна. Тази
година учебното заведение
в Сливен приема втория
си випуск, в който ще учат
21 медицински сестри и 23
акушерки, каза за в. „Аз
Буки“ зам.-директорът Пепа
Чиликова. Бъдещите сестри

и акушерки слушат лекции
заедно с колегите си от Варна с помощта на видеомост.
С тържествени церемонии
бяха открити и учебните
години в Медицинска академия – София, и в Медицинския университет в
Пловдив. В Академията
се обучават 8000 бъдещи
лекари, от които 2500 чуждестранни студенти от 60
държави. 670 първокурсници започват обучението си
в града под тепетата заедно
с още над 4000 студенти
медици.

