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Последният месец от 2009 година бе 
изключително богат на събития, които със 
своите послания и предизвикателства към 
нас поставиха края на още един цикъл от 
живота в нашето училище. Отбелязахме 
големи религиозни празници, участвахме 
в конференция по екологична философия, 
дебатирахме по проблемите на трафика на 
хора и правата на детето, споделихме и ра-
достта от патронния ни празник.

Началото на всичко това поставихме с 
Анти-СПИН седмицата. С тази седмица въз-
родихме добрата практика в нашето учили-
ще да отбелязваме големи и значими дати 
от историята на човечеството като 1 декем-
ври, световен ден за борба с ХИВ/СПИН.

Ученическият съвет и секция „Сексуално 
и репродуктивно здраве“ обединихме уси-
лията си и изработихме програма, с която 
искахме да покажем своята загриженост 
пред „чумата на XX-ти век“ и съпричаст-
ността към серопозитивните.

Програмата бе много пъстра и даваше 
възможност на всеки да намери начина, по 

който да покаже своята загриженост. На 30 
ноември пуснахме 28 балона във въздуха и 
оформихме с телата си червената лента. На 
1 декември запалихме 28 свещи (колкото са 
годините от както СПИН е описан за първи 
път в САЩ) в знак на съпричастността си 
към хората, които са серопозитивни или 
са изгубили свои близки и обичани. Сед-
мицата продължи с дебат, където шпаги 
кръстосаха членовете на секция „Дебати“ 
и секция „Сексуално и репродуктивно здра-
ве“, задавахме си въпроса дали има нужда 
от подобни кампании. Организирахме и ан-
ти-СПИН крос, в който участваха ученици и 
учители. Показахме, че чрез спорта човек 
е по-благороден и отговорен към себе си 
и Другите. Седмицата закрихме с връчва-
не на наградите за активни личности на 
кампанията, с което показахме, че всяко 
едно добро дело бива забелязано и оцене-
но. След дългата и изпълнена със събития 
седмица заслужено се почерпихме с торта 
и споделихме общото мнение, че заедно 
можем да бъдем в час.

С тържество за 3 март приключи десет-
дневката под надслов „Пътят към свобо-
дата“, организирана от Ученическия съвет 
и клуб „Съвременник – 2004“ в ПГО „Недка 

Иван Лазарова“. В продължение на десети-
на дни с различни изяви бяха отбелязани 
двете дати с непреходно значение в кален-
дара на България – 19 февруари и 3 март. 
Идеята на организаторите е да обединят 
двете събития и да активизират патрио-
тичното чувство на 
младите хора. Във 
фоайето на втория 
етаж е аранжирана 
витрина с национал-
ни символи, книги за 
Апостола, национал-
но-освободителните 
борби и Освобожде-
нието на България, 
както и с изработени 
от учениците книги. 
На 19 февруари се 
проведе тържество, 

съпроводено с изложба на портрети на ве-
лики българи и презентация за Левски. На 
присъстващите бяха раздадени стикери с 
лика на Апостола. Същия ден представи-

телна група поднесе венец пред Вечния 
огън в Пантеона по време на Общоград-
ското тържество. Ученическият съвет 
при ПГО обяви конкурс за изработване 
на рисунка и табло, посветени на Апос-
тола на свободата и на Освобождението 
на България от турско робство. На 23 
февруари се проведе Кръгла маса на те-
ма – „Свободен ли е българинът днес?“, 
а на следващия ден – дебат на тема: 
„Българинът заслужава своите герои“. 
Дали свободата е дар или отговорност 
учениците споделиха в Хайд-парк във 
фоайето на 26 февруари. На 2 март по 
време на тържеството по случай Осво-

бождението на България от турско робство 
беше спуснат огромен трибагреник, дело 
на възпитаниците на гимназията. Всички 
желаещи след края на учебните занятия се 
включиха в кроса „Бягство към свободата“, 
носейки в ръцете си знамето на България.

2010 г. е обявена за Международна годи-
на за биологичното разнообразие на Земя-
та от Генералната асамблея на ООН. Целта е 
гражданите на 193-те страни членки на Кон-
венцията по биологичното разнообразие да 
работят за защита живота на Земята.

По този повод в ПГ по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ Русе на 10.03.2010 г. от 9 ч. се 
поставя началото на поредица от дейности 
по отбелязване на международната година. 
Акцентът отново е в обвързването на учеб-
ната с извън класната дейност като урочни-
те единици са продължени от инициативи, 
които дават възможност за изява на учени-
ците в клубовете и секциите на училището.

Реализирането на инициативите е дело 
на членовете от клубовете „Млад биолог“, 
„Дебати“, „Съвременник“, секция „Слово„ и 
Ученическия съвет. В Програмата, която те 
предлагат, се открояват три акцента, обе-
диняващи дейностите по отбелязване на 
Международната година на биологичното 
разнообразие.

Това са датите: 22 март – Ден на вода-
та – тогава се предвиждат презентации, за 
значението на водата като извор на живот, 

литературно четене „Жива вода “, изложба 
на рисунки.

22 април – Международен ден на 
Земята, който ще бъде отбелязан с из-
ложба „Даровете на Земята“, кръгла маса, 
разглеждаща проблемите на биологично-
то разнообразие и ГМО, ревю на мулажни 
облекла и облекла от естествени материи, 
с презентации за зеленото богатство на 
България.

На 22 май – Международен ден за 
опазване на биологичното разнообра-
зие ще се уредят няколко изложби – на 

цветя, на домашни любимци, на фотоси с 
природни забележителности. Ще има пре-
зентации, представящи идеи за опазване 
на биологичното разнообразие на Земята, 
оформяне на цветна алея в училище. Извън 
програмата, но в рамките на Международна 
година, ще се проведат походи и екскурзии 
до природни забележителности, резервати 
и народни паркове.

Следвайки мотото на Международната 
година: „Биологичното разнообразие е жи-
вот, биологичното разнообразие е нашият 
живот“, учениците под ръководството на 
своите учители в ПГ по облекло ще популя-
ризират посланията за ролята на човешкия 
фактор в опазването на биоразнообразие-
то; за неговото ключово значение, свърза-
но с устойчивостта на екосистемите; за гра-
дивната и разрушителна човешка дейност 
спрямо биоразнообразието на Земята. Спе-
циално внимание участниците обръщат на 
личната отговорност и принос в опазването 
и защитаването на редките видове и тяхната 
естествена среда като призовават всички за 
обединяване на усилията, защото „Заедно 
можем повече“.

Пътят към свободатаЗаедно можем

Конкурсът се организира от Министер-
ство на образованието, младежта и науката 
организира и е под надслов „Съвременно 
младежко облекло с елементи от фол-
клорните райони на България“.
1.	 кръг

Училищен кръг – до 29.01.2010 г.
2.	 кръг

Регионален – 12-13.03.2010 г.
3.	 кръг

Национален – 22-23.04.2010 г.
Място за провеждане – Втора панорама 

на професионалното образование – Между-
народен панаир Пловдив

Нашите 4 красиви и елегантни модели 
спечелиха ІІ място на Регионалният кръг 
във Велико Търново на 13 март 2010 г и се 
класират за националния кръг.

Национален конкурс-ревюБиологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот
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„Ако по нещо не 
приличам на теб, аз съв-
сем не те наскърбявам с 
това, напротив – обога-
тявам те.“ (Антоан дьо 
Сент-Екзюпери) – това 
е максимата, която в 
пълна степен отразява 
света на 9 а клас. Пла-
хи и напористи, стеснителни и общителни, 
жизнерадостни и сериозни, енергични и 
въздържани, бъдещите модни дизайнери 
неизменно, насърчавани от своите учители, 
проявяват любопитство, вдъхновение, ен-
тусиазъм, творчество и креативност както 
при решаване на задачи от ученическото 
си ежедневие, така и при включването си в 
обществено значими каузи. А това е в осно-

вата на изграждане на така необходимите 
умения за живота, което е и най-важната 
мисия на училището – осъзнаване на собст-
вената ценност и потенциал, изграждане на 
самочувствие и самоуважение, формиране 
на умения за поставяне и постигане на цели, 
развитие на умения за успешна комуника-
ция – гаранция всеки деветокласник да до-
косне мечтата си.

Нашата специалност 
изисква да се изучават 
специални предмети в 
областта на изкуството 
и най-вече рисуване-
то. Затова се изявява-
ме предимно с рисунки 
в различни конкурси. 
Участваме и в различни-
те форми на извънкласни дейности, както 
и в олимпиади и състезания. Не минават и 
базари без нас-с картички и други изнена-

ди предимно с благотворителна цел. Класът 
ни е добър и задружен, а класната ни, г-жа 
Ирена Парашкевова – супер!

Нашият клас е най-малкият в ПГО „Не-
дка Иван Лазарова“ – шестнадесет момиче-
та. Събрали сме се от много близки и далеч-
ни населени места и ни обединяват, както 
добрите приятелски отношения, така и же-
ланието да изучаваме желаната професия, 
тази на козметика.

Макар и отскоро в професионалната 
гимназия ние вече проявяваме нашите та-
ланти и активно участваме в училищните 
мероприятия. Нашите съученички – Моника 
и Юлия получиха грамоти за участие в анти-
СПИН кампания, а Полина беше отличена ка-

то млад философ за 2009 г.
Убедени сме, че с помощта на нашите 

учители ще израстваме със самочувствие 
и вяра във възможностите си.

Учениците от 10 в 
клас са избрали за своя 
бъдеща професия раз-
красяването и творчест-
вото, свързани с офор-
мянето на косата. Още от 
първия учебен ден амби-
цията на класа е да бъдат 
Фризьори с главна буква. 
Това се оказа голямо пре-
дизвикателство и до днес те полагат усилия 
за постигане на по-добро поведение и успех. 
Очевидно са мотивирани и решени не само 
да завършат, но и да оползотворят пълно-

ценно следващите няколко години.Класната 
стая на 10 в клас е аранжирана с идеите им и 
има собствен вид – с красив ъгъл с екзотични 
цветя, снимки и свежи надписи.

Ние сме фризьор-
ите от 9 б клас с класен 
ръководител г-ца Ми-
рела Иванова. Класът 
ни е много задружен, 
въпреки че понякога 
имаме разногласия. На 
7 момичета се пада по 
1 момче, а сме 21. Кол-
ко сме общо? Много сме 
различни по характер, но имаме и какво да 
научим един от друг. Очакваме с нетърпе-

ние да започнат часовете по практика, за да 
покажем какво умеем

Ние, учениците от 10 
б клас, ви казваме здра-
вейте! Нашият сплотен, 
задружен и много весел 
клас има амбиции да ус-
пее в живота. Затова ние 
участваме активно във 
всички мероприятия, 
организирани в училище. 
Специалността ни дава 
възможност да продължим да се развива-
ме и да се обучаваме. Бихме могли да про-
дължим образованието си във висши учебни 

заведения, да се реализираме в областта на 
модния дизайн, изработването на облекла 
и дори да откриваме свои модни ателиета.

Класът ни е с ве-
черна форма на обу-
чение и е сформиран 
от млади хора, които 
имат амбицията да 
завършат и продължат 
напред. Ние сме моти-
вирани да получим об-
разование, затова сме 
задружни и отговорни. Част от нас имат 
семейства, но това не нарушава учебния 
процес. От преподавателите получава-

ме знанията, които ще ни помогнат да 
завършим средното образование. Дори 
и в междучасие четем!

На 15 септември 
2009 г. училищния праг 
прекрачиха и 24 моми-
чета от 10 г клас – спе-
циалност козметика. 
Днес ние сме по-умни и 
задружни, започнахме 
практика и се учим да 
овладяваме професия-
та козметик. Имаме си 
своите трудни моменти, 
но се надяваме с помощта на нашите чудес- ни преподаватели да успеем в живота.

В училище действат следните 
извънкласни форми:

1. Секция „Съхрани българ-
ското“ с р-л Иванка Иванова

2. Секция „Дебати“ и Учени-
чески съвет с р-л Свилен Иванов

3. Секция „Сексуално и ре-
продуктивно здраве“ с р-л Ан-
ка Събева

4. Секция „Манекени“ с р-л 
Кремена Ангелова

5. Клуб „Съвременник – 2004“ 

с р-л Татяна Нахабедян
6. Секция „Слово“ с р-л Нели 

Станчева
7. Секция „Бродерия“ с р-л 

Иванка Антова
8. Tеатралната студия с ръко-

водител Орлин Дяков
9. Секция „Лека атлетика“ с 

р-л Венета Симеонова
10. Секция „Волейбол“ с р-л 

Мирела Иванова
11. Секция „Ръка за ръка“ с 

р-л Даниела Маринова

Училището е вид учебно заведение, ко-
ето хората посещават обикновено в своите 
детски и младежки години, за да придобият 
знания. Ролята му е не само образователна, 
но също така възпитателна и социална. През 
вековете е имало мъжки и девически учи-
лища, които делят учениците по пол, както 
и смесени. В днешно време съществуват т. 
нар. професионални училища, които дават 
образование, отнесено към дадена профе-
сия, както и училища по изкуствата и про-
филирани училища. По отношение начина 
на финансиране, биват държавни и частни.

Първите училища в България са основа-
ни през IX век от княз Борис при пристига-
нето на учениците на Кирил и Методий - то-

ва са Преславската и Охридската книжовни 
школи. В историята на България важна роля 
изиграват и килийните училища които през 
Възраждането се обособяват към българ-
ските църкви и манастири. След килийните 
училища се появяват и елинските светски 
училища, а след тях и елино-българските 
училища, като преходен етап към светското 
новобългарско училище. Други училища са 
били взаимните училища. Тяхното възник-
ване е предизвикано от липсата на препо-
даватели. В тези училища учителя препода-
вал на по-напредналите ученици, те от своя 
страна предавали знанията си на другите, 
които преподавали на следващите. След 
взаимоучителните училища се появяват и 
класните училища.

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Кои сме ние

IXА клас XА клас

IXВ клас

XВ клас

IXБ клас

XБ клас

IXГ клас

XГ клас

Училищни секции

Училище
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І място:
Даниела Кехайова – 12Д кл.
Анес Ремзиева – 12Д кл.
ІІ място:
Филис Борилова – 12Д кл.
ІІІ място:
Сибел Зайкова – 12Д кл.
Велиян Георгиев – 11Г кл.

На четвъртфина-
ла на ученическо-
то първенство по 
волейбол за девой-
ки нашите чудес-
ни момичета под 
ръководството на 
треньора си г-ца 
Мирела Иванова 
заслужено  спечелиха 4 място.

• Петко Славейков показва преклоне-
нието си към трудната българска девойка.

• Паисий Хилендарски потребира опре-
делени исторически факти.

• С чувство на любов и умиление Любен 
Каравелов пише за българския бит.

• Иван Вазов е роден през 1850 Сопот и 
умира в 1921 в центъра на София.

• Кой е бай Ганьо? – Той е един най-обик-
новен селянин с всякаква липса на възпи-
тание. Той може да подлуди и най-обикно-
вения човек. Бай Ганьо е един задръстен 
селянин, който тръгва да пътува по Европа и 
показва българщината. Бай Ганьо е мърляв, 
с вулгарен език. Когато се връща в България, 
носи вратовръска на пояса си.

• Стихотворения от Вазов посветени на 
България – „Под игото“.

• За Пушкин любимата е щастие, спо-
койствие. Но когато я засече, той онемява.

• Пушкин умира… сам.
• Роман е книга, четена в серии.

Страдащите от анорексия са много сла-
би, но въпреки това са убедени, че са с над-
нормено тегло. Загубата на тегло обикно-
вено се постига по много начини, някои от 
тях са прекаляване с упражнения, прием 
на лаксативи, намаляване или спиране на 
храненето.

Анорексиците изпитват страх, че ще на-
пълнеят. Техният начин на хранене се оп-
ределя точно от този страх – ужасяващият 
страх, че могат да станат прекомерно пълни 
и никои вече да не ги хареса. Това страдание 
засяга повечето момичета.

Опасното при това страдание е, че бо-
лният продължава да смята, че е прекалено 
пълен, дори и когато той е отслабнал до та-
кава степен, че застрашава живота си. При-
ема се, че от това заболяване страдат хора 
от по-висок социално-икономически статус 
и онези, при които професиите са свързани с 
добра фигура – театър, балет, мода.

Какво да направите, ако имате член 
с анорексия в семейството?

Първо, в никакъв случай не го обви-
нявайте, заплашвайте или задължавайте 
на сила да прави нещо. Потърсете лекар и 
психолог, които да окажат спешна помощ 
на страдащия. Бъдете подготвени да се из-
правите и пред неговия гняв с разбиране 
и подкрепа. Подкрепата и любовта за тези 
хора е от особено значение, защото тяхното 
страдание е вследствие на липса на доста-
тъчно любов и внимание.

Симптоми на анорексия
1. Липсващи 3 последователни менстру-

ални цикли
2. Безпокойствие
3. Слабост
4. Нежелание или пълен отказ да се хра-

нят на публични места
5. Задух
6. Натрапчиво изчисляване на калори-

ите
7. Чувствителна и тънка кожа
Последици от анорексия
Съществуват доста рискове, свързани с 

анорексията. Те включват
• Чупливи кости
• Минерални загуби
• Ниска телесна температура
• Проблеми в растежа
• Ритъмни нарушения
• Развитие на остеопороза
• Булимия
Продължителната употреба на лаксати-

вите е вредна за организма. Те вредят на 
мускулите на червата и по-този начин от-
слабват функцията им.

Разлика м/у анорексия и булимия
Най-голямата разлика между анорексия 

и булимия е, че при булимията, хората по-
глъщат огромни количества храна и след 
това предизвикват повръщане, докато ано-
рексиците не се хранят и не повръщат.

Рон Кларк е обя-
вен за учител №1 
на Съединените 
щати за 2005 годи-
на. Наричат го „Учи-
телят на Америка“. 
През 2006 година от-
варя врати неговото 
собствено училище 
„Ron Clark Academy“ 
(Матю Пери е сред 
борда на директо-
рите на това учи-
лище). Неговата 
книга „55 Златни 
правила“ („55 
Essentials“) е 
била бестселър на 
New York Times с 

продажби на над 1 милион копия. Преве-
дена е на 25 езика, включително и на бъл-
гарски.

Именно хора, като него, са били вдъхно-

вение за мен и са ми оказали влияние върху 
нещата, с които се занимава и причините, 
поради които се занимавам с тях. Заради 
такива личности и начина, по който допри-
насят в ученето направих и този блог.

Рон Кларк вярва, че ученето трябва да 
бъде забавно и увлекателно за учениците и 
го прави такова. Той вярва в потенциала на 
всеки и го показва открито. Това са харак-
теристиките му, които ме грабнаха, докато 
гледах филма. Още по-силно ми въздейства 
и неговата книга. Всяко правило е илюстри-
рано с някоя история от неговата практика, 
чрез която показва смисъла на самото пра-
вило. Определено това е един човек, досто-
ен за пример и уважение.

Ако потърсите в интернет неговото име, 
може да намерите още много интересни и 
любопитни неща: видео за дейността на 
Академията; интервю с ученици на Рон 
Кларк; Опра дарява $365 000 за Академи-
ята; откъс от филма с мотивационна реч на 
Матю Пери пред учениците.

1.	 Kак	да	отвръщате	на	въз-
растните
Когато отвръщате на възрастните, тряб-

ва да казвате: „Да госпожо“ или „Негоспо-
дине“. Кимането с глава или изричането на 
всяка друга форма на „да“ или „не“ е непри-
емливо.
2.	 Как	да	поддържате	контакт	

с	очите
Поддържайте зрителен контакт с хо-

рата. Когато някой говори,непрекъснато 
го гледайте в очите. А ако някой отстрани 
каже нещо, обърнете се и застанете лице 
в лице с него.
3.	 Как	да	поздравявате	съуче-

ниците	си
Ако някой от класа победи в игра или се 

справи с нещо добре, ние го поздравяваме. 
Ръкоплясканията трябва да траят най-мал-
ко три секунди, като удряме силно дланите 
една в друга, за да постигнем съответния 
звуков ефект. (Знам, че когато изричам то-
ва, приличам на откачен, но децата просто 

го обожават.)
4.	 Уважавайте	мненията,	иде-

ите	и	коментарите	на	други-
те	ученици
При дискусия трябва да уважаваме 

мнението,коментарите и идеите на други-
те ученици. Когато е възможно, изразявайте 
се по следния начин: „Съгласен съм с Джон, 
но мисля също, че…“, „Не съм съгласен 
със Сара. Тя аргументира мнението си, но 
според мен…“ или „Според мен Виктор на-
прави отлично заключение. То ме накара да 
осъзная че…“.
5.	 Ако	победите,	не	се	фу-

кайте,	ако	загубите,	не	
показвайте,че	ви	е	яд
Ако победите или се справите добре с 

нещо, не се фукайте. Ако загубите – не по-
казвайте гняв.

По-добре кажете: „Състезанието мно-
го ми хареса и с нетърпение очаквам пак 
да играя срещу теб.“ или „Страхотна игра“, 
или просто замълчи. Проява на слабост е 

да изразите гнева или сарказма си с репли-
ки от рода на: „Аз и без друго не се стараех 
да победя, защото теб всъщност не те бива 
чак толкова“.
6.	 Ако	проявят	интерес	към	

вас,	в	отговор	отговорете	
със	същото
Ако по време на разговор ви зададат въ-

прос, след като отговорите, трябва на свой 
ред да попитате същото. Ако някой ви по-
пита: „Добре ли прекара почивните дни?“, 
трябва да му отговорите, а след това да го 
попитате същото на свой ред. Например:

Аз: Добре ли прекара почивния ден?
Вие: Страхотно. С нашите ходихме да па-

заруваме. Ами вие? Добре ли прекарахте?
Учтиво е да показвате на другите, че 

проявявате към тях същия интерес.
7.	 Прикривайте	устата	си	с	ръ-

ка	при	кихане	или	кашляне	
и	се	извинявайте
Когато кашляте, кихате или се оригвате, 

редно е да извъртате глава настрани и да 
покриете устата си с цяла длан. Не е прием-
ливо да използвате юмрук. След това трябва 
да се извините.

Продължава в следващия брой.

55	Златни	правила

Мозайка

Вътрешноучили-
щен конкурс за  
официални и бул-
чински прически

Спорт

Ученически диаманти от… 
миналотоПожелахте	да	

научите	повече	
за…	анорексията

Четиво с продължение

Анорексия е хранително разстрой-
ство. Тя започва обикновено по вре-
ме на пубертета-хората, страдащи 
от анорексия, имат голяма загуба на 
тегло. Теглото обикновено е 15 про-
цента по-ниско от нормалната телес-
на маса.

Клуб „Съвременник – 2004“ с празничния брой на вестника

Как всяко дете да успее в училище и в живота
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Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Предпечат: Юлиан Нецков

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
7000 Русе, ул. „Велико Търново“ №21.    E-mail: pgo_rousse@abv.bg

http://pgo.hit.bg,    http://pgo-ruse.blogspot.com,    http://www.pgo-ruse.tk

График за дейностите по приемането на ученици

№ Вид дейност
Срок за подаване 
на документи на 

завършили VІІ клас

Срок за подаване 
на документи на 

завършили VІІІ клас
1 Подаване на заявление за полагане на приемни изпити 17-21.05.2010 г. –

2
Тестове по: –
Български език и литература 27.05.2010 г. –
 Математика 31.05.2010 г. –

3 Провеждане на изпит за проверка на способностте по 
Изобразително изкуство 29.05.2010 г. –

3 Подаване на документи за участие в І етап на класиране 15-21.06.2010 г. 02-06.07.2010 г.

4 Обявяване на списъците с приетите на І етап на 
класиране до 24.06.2010 г. до 07.07.2010 г.

5 Записване на приетите ученици на І етап на класиране 28-30.06.2010 г. 08.07.2010 г.

6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети-
те места след І етап на класиране – 09.07.2010 г.

7 Подаване на документи за участие в ІІ етап на кла-
сиране 28-30.06.2010 г. 12-13.07.2010 г.

8 Обявяване на списъците с приетите на ІІ етап на 
класиране до 01.07.2010 г. до 14.07.2010 г.

9 Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране 02-06.07.2010 г. 15-16.07.2010 г.

10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети-
те места след ІІ етап на класиране до 08.07.2010 г. до 19.07.2010 г.

11 Подаване на документи за участие в ІІІ етап на кла-
сиране 09-13.07.2010 г. 20-21.07.2010 г.

12 Обявяване на списъците с приетите на ІІІ етап на 
класиране 14.07.2010 г. 22.07.2010 г.

13 Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране 15-16.07.2010 г. 23-26.07.2010 г.

14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети-
те места след ІІІ етап на класиране до 19.07.2010 г. до 27.07.2010 г.

15 Попълване на незаетите места след трети етап на класи-
ране и записване

Определя се от Дирек-
тора на училището до 

29.07.2010 г.

Определя се от Дирек-
тора на училището до 

01.09.2010 г.

Необходими документи за приема
1. Заявление за участие в класиране с подредени желания; 
2. Копие на удостоверението за завършен VII клас или свидетелството 

за завършено основно образование;
3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни 

изпити, когато ученикът кандидатства  в друга област  след VІІ клас;
4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че професиите, за 

които се кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние 
на ученика.

При подаване на документите учениците представят оригинала 
на документите за сверяване.

Телефони за контакти: 082/ 834 946, 834 957, 873 025
Е-mail: pgo_rousse@abv.bg  http://www.pgo-rousse.bg

П Р И Е М
за учебната 2010/2011 година

I. Дневно обучение, прием след VII клас – 5 години
1. Специалност „Моден дизайн“, с интензивно изучаване на английски език.
Балообразуване: оценка от тест по БЕЛ, оценка от теста по математика, удвоената оценка 
от теста за проверка способностите за изобразително изкуство, оценката по изобразително 
изкуство и оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен 7 клас. 

Максимален бал – 36

II. Дневно обучение, прием след VIII клас – 4 години
1. Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облек ло от текстил”.
Балообразуване: удвоената оценка по български език и литература, оценката по техноло-
гии и удвоената оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно 
образование.                                                                                                                    Максимален бал – 30

2. Специалност „Производството на облекло от текстил”
Балообразуване: удвоената оценка по български език и литература, и утроената оценка по 
изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Максимален бал – 30

3. Специалност „Фризьорство“.
Балообразуване: удвоената оценка по български език и литература, биология и удвоената 
оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Максимален бал – 30

4. Специалност  „Козметика”. 
Балообразуване: удвоената оценка по български език и литература, биология и удвоената 
оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Максимален бал – 30

     ІІІ. Вечерно обучение, прием след VІІІ клас
1. Специалност „Производството на облекло от текстил”
Балообразуване: удвоената оценка по български език и литература, оценката по матема-
тика и удвоената оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основ-
но образование.                                                                                                            Максимален бал – 30

    ІV. Задочно обучение, прием след VІІІ клас
1. Специалност „Оператор в текстилното производство”
Балообразуване: удвоената оценка по български език и литература, оценката по матема-
тика и удвоената оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основ-
но образование.                                                                                                           Максимален бал – 30

СПЕЦИАЛНОСТ  
“МОДЕН ДИЗАЙН”

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас
Форма на обучение – дневна

Завършилият	тази	специалност	трябва	да	
знае	и	умее:

	да проектира, конструира, моделира и експе-
риментира модели облекла; 
	да изработва основните елементи на облек-

лото;
	да борави с различните стилове в изобра-

зителното изкуство и костюма, да може да ги 
използва при проектирането на съвременни 
облекла;
	да владее разнообразни изобразителни тех-

ники;
	да проектира, конструира и моделира об-

лекла;
	да ръководи малка шивашка фирма.
	

Завършилият	специалността	получава:
– трета степен на професионална квалификация;
– образование: СРЕДНО

СПЕЦИАЛНОСТ  
“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ  

И ТЕХНОЛОГИЯ  НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

Срок на обучение – 4 години след VІІІ клас 
Форма на обучение – дневна

Завършилият	тази	специалност	трябва	да	
знае	и	умее:

	да проектира, конструира, моделира, експе-
риментира и изработва модели облекла; 
	да борави с различните стилове в изобра-

зителното изкуство и костюма, да може да ги 
използва при проектирането на съвременни 
облекла и владее разнообразни изобразителни 
техники;
	да познава и работи на основните видове 

шевни машини, кроячна техника и съоръжения, 

използвани в производството на облекло;
	да чертае основни конструкции и моделни 

разработки, изработва кройки и шаблони на об-
леклото и ги размножава по размери и ръстове;
	да съставя разходни норми на материали и 

труд;
	да разработва и прилага технологичната пос-

ледователност за изработване на видове облекло 
от текстил;
	да контролира качеството на извършената 

работа в съответствие с нормативните изисква-
ния
	да ръководи малка шивашка фирма.
	

Завършилият	специалността	получава:
– трета степен на професионална квалификация;
– образование: СРЕДНО

СПЕЦИАЛНОСТ  
“ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

Срок на обучение – 4 години след VІІІ клас 
Форма на обучение – дневна и вечерна

Завършилият	тази	специалност	трябва	да	
знае	и	умее:

	да работи с основни видове шевни машини и 
шевни полуавтомати за производство на облекло 
от тъкани и плетени текстилни материали;
	да изработва детайли и облекло от текстил, 

спазвайки технологичната последователност;
	да чертае основни конструкции на дамско, 

мъжко и детско облекло от тъкани и плетени тек-
стилни материали;
	да работи със съоръжения за влаготоплинна 

обработка на облекло от текстил;
	да контролира качеството на извършената 

работа в съответствие с нормативните изисква-
ния
	да ръководи малка шивашка фирма.

Завършилият	специалността	получава:
– втора степен на професионална квалификация;
– образование: СРЕДНО

СПЕЦИАЛНОСТ “ПЛЕТАЧНО ПРОИЗВОДСТВО”

Срок на обучение – 4 години след VІІІ клас 
Форма на обучение – задочно

Завършилият	тази	специалност	трябва	да	
знае	и	умее:

	да управлява и контролира машините за 
подготовка на преждите за плетене;
	да управлява и контролира плетачна маши-

на;
	да управлява и контролира машините за кон-

фекциониране на плетените изделия;
	да извършва заключителни процеси (ока-

чествяване, маркиране и сортиране);
	извършва контрол на произвежданата про-

дукция през технологичния поток в плетачното 
производство;
	

Завършилият	специалността	получава:
– трета степен на професионална квалификация;
– образование: СРЕДНО

СПЕЦИАЛНОСТ “ФРИЗЬОРСТВО”

Срок на обучение – 4 години след VІІІ клас
Форма на обучение – дневна

Завършилият	тази	специалност	трябва	да	
знае	и	умее:

	да познава основни, помощни и спомага-
телни материали и техники за подстригване и 
прическа;
	да познава технологичната последовател-

ност при подстригване, боядисване, къдрене и 
фризиране;
	да извършва подстригване, боядисване, 

къдрене и фризиране;
	да планира и организира текущите задачи и 

решава възникналите проблеми, свързани с осъ-
ществяване на трудовата дейност.
	да ръководи малка фирма за фризьорски 

услуги
	

Завършилият	специалността	получава:
– втора степен на професионална квалификация;
– образование: СРЕДНО

СПЕЦИАЛНОСТ “КОЗМЕТИКА”

Срок на обучение – 4 години след VІІІ клас
Форма на обучение – дневна

Завършилият	тази	специалност	трябва	да	
знае	и	умее:

	да познава основни, помощни и спомагател-
ни материали и техники за козметични услуги;
	да познава и прилага технологичната по-

следователност при извършване на козметични 
процедури;
	да прилага основни техники и технологии в 

козметичните процедури;
	да прилага основни техники в декоративната 

козметика;
	да планира и организира текущите задачи и 

решава възникналите проблеми, свързани с осъ-
ществяване на трудовата дейност;
	да ръководи малка фирма за козметични 

услуги
	

Завършилият	специалността	получава:
– втора степен на професионална квалификация;
– образование: СРЕДНО




