
Издание на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе Брой 12, юни 2012 г.

Спомени, спомени…

“Фабрика за мода” е пър-
вото авторско реалити шоу за 
мода в България. В него участ-
ват осем ученически отбора 
от София, Варна, Пловдив, 
Русе, Разград, Пазарджик, 
Петрич и Асеновград. Еки-
пите се изправят в директна 
конкуренция за изграждане-
то на модна визия – облекло, 

прическа, грим и представяне 
на подиум. Голямата награ-
да е отборна и представлява 
арт-мениджърски позиции в 
арт-център “Фабрика за мо-
да”. Двата отбора-подгласни-
ци ще се потопят в магията на 
backstage-a на международни 
модни форуми.

Участници от ПГО “Недка 
Иван Лазарова” сме Михаела 
от 11а, Грациела от 11б и Вик-
тория от 11в клас. Ето какво 
споделиха момичетата: “В Со-
фия получаваме професионал-
на подготовка от известни 
стилисти  и дизайнери. Часо-
вете на снимачната площадка 
минават много приятно, бла-
годарение на професионалния 
екип от специалисти. Запоз-
нахме се с наши връстници 
от различни училища, придо-
бихме нови умения и устано-
вихме нивото ни на развитие 
в професията. Още с тръгва-
нето всички бяхме много при-
теснени и развълнувани, защо-
то знаехме, че ни чака нещо 
ново. Посрещнаха ни с усмивки 
и ни настаниха в хотела. Раз-
ходихме се из София и посети-
хме известен столичен фри-
зьорски салон. Въпреки това 
много ни липсваха близките, 
приятелите и съучениците 
ни. Сега се връщаме отново в 
София с надеждата да успе-
ем да се класираме на призово 
място.”

Грациела, 11б 
и Михаела, 11а клас

Традиционното изложе-
ние на русенското средно об-
разование се състоя през ме-
сец май 2012 г. в Доход-
ното здание. Изложени-
ето беше по повод 24 май 
– Ден на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост. 
Тази година участие взе-
ха 19 русенски училища 
– средни общообразова-
телни училища, профе-
сионални и профили-
рани гимназии. Родите-
ли и ученици получиха 
изчерпателна инфор-
мация за предлаганите 
специалности, профили 
и материалната база на 
училищата. На щанда 
на нашата гимназия бя-

ха представени мулажни об-
лекла, модели от конкурси и 
богат снимков материал.

„Фабрика за мода – 
София 2012“

Ние на русенското 
изложение

На добър час,
ВИПУСК 2012!

Васко Василев Асен Блатечки
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Kaритас

Под мотото “Да пораснем по-силни заедно” деца 
и доброволци в Комплекса за социални услуги за де-
ца и семейства “пътуваха” из Европа на 9 май, вкус-
вайки от любимото ястие на всеки от народите, с 
който се запознаваха, научаваха и споделяха факти 
за страните и столиците, през които преминаваше 
влакът. Нашите момичетата от 10 “А” клас Велина, 
Илгюн и Екатерина се включиха в празника със 
специално ушити роклички за малките момичета.

A край “Дървото на пожеланията” се събрахме 
по случай 20-ия рожден ден на нашите приятели 
от Каритас Русе.

Училищен калейдоскоп

Конкурс за облекло, прическа и грим „Мода за изгряващи звезди – 2012“
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Дела и документи в дати

Класиране на облекло:
1. Преслава Димитрова 13 г. – ОУ “Любен Каравелов”, гр. Русе
1. Стефани Георгиева Георгиева 12 г. – гр. Хасково
2. Карина Йорданова Йорданова 14 г. – ОУ “Любен Каравелов”, гр. Русе
2. Ивена Тодорова Ганева 10 г. – ОУ “Васила Априлов”, гр. Русе
3. Мария Васкова Тодорова 13 г. – гр. Червен бряг
3. Синем Османова Хъкметова 9 г. – с. Беловец
4. Преслав Миленов Иванов 9 г. – гр. Червен бряг
4. Камелия Йорданова Гицова 11 г. – СОУ “Васила Левски”, гр. Русе
5. Теодора Маринова Даскалова 14 г. – ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе
5. Мирела Валентинова Савчева 14 г. – ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе

Класиране за грим:
1. Теодора Маринова Даскалова 14 г. – ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе
2. Мирела Валентинова Савчева 14 г. – ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе
3. Стефани Георгиева Георгиева 12 г. – гр. Хасково

Теодора

24 май
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Пролетно чистене

Не останахме безучастни и към пролетното 
почистване на нашия роден град, особено на лю-
бимото ни място – кея.

Спортен празник

По време на спортния празник в града, провел 
се на 22 май, спечелихме 3-то призово място на ле-
коатлетическата щафета.

31 май

По повод Световния ден без тютюнев дим – 31 
май, ние учениците и учителите, под ръководство-
то на г-жа Десислава Табакова, спретнахме хепъ-
нинг в знак на солидарност към борбата с един от 
пороците на 21 век. Всеки имаше възможност да 
напише послание на импровизираната стена, а тези 
от нас, които унищожиха цигара, получиха безал-
кохолнa напитка, дъвка и сладкиш.

Ден на ученическото самоуправление

Грациела в ролята на учител по философия и 11 
“б” клас пред дилемата “С какво биха били полезни 
философите днес…”

1 юни

Помните ли “Милион и едно желания”? Е, ние се 
опитахме отново да преживеем радостта от детски-
те приключения с любимите анимационни герои. 
От рано сутринта на 1 юни се забавлявахме с “Ну, 
погоди!”, “Том и Джери”, “Семейство Флинтстоун”, 
Ледена епоха”, “Шрек” и други. За доброто настрое-
ние се грижеха и нашите певци с позбравени детски 
песни и лакомства за награда.

9 май
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ПРОГРАМА за развитие на ИИД  
в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Европейски социален фондЕвропейски съюз

Секция „Сексуално и репродуктивно здраве“  
с р-л Ивелина Петрова

Секция „Моден дизайн“ с р-л инж. Соня Георгиева

Секция „Съхрани българското“  
с р-л Даниела Маринова

Ателие „Как се управлява ателие за бродерия“  
с р-л Емилия Василева

Студио „Арт-студио“  
р-л Ирена Парашкевова

Секция „Манекени“ с р-л Зорница Маркова Клуб „Съвременник-2004“ с р-л Татяна Нахабедян

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“  
с р-л Свилен Иванов

Клуб „Спорт“ с р-л Марина Похожалова

Клуб „ Хороводец“ с р-л Венцеслав Неделчев

Целите на занятията ни в Арт-студиото бяха да се повишат и усъ-
вършенстват знанията и уменията в областта на изобразителното 
изкуство чрез съвместна креативна работа по заплануваните теми 
и запознаване и усвояване на нови техники и материали, като се 
съчетаят с добре познатите досега такива. Да се освободи творче-
ската енергия в процеса на съзидателна работа в екип.

След първите някол-
ко седмици участниците 
се промениха в много от-
ношения – те придобиха 
повече опит и увереност, 
с която създават своите 
рисунки. Качествените 
материали, с които бяха 
снабдени, тъй любимия 
за тях скечбук, или по-известен като скицник, ги вдъхнови да създа-
ват повече рисунки, а количеството доведе и до по-високо качество.

Проектът ще продължи още няколко седмици, но още от този 
момент мога да кажа, че целите, които бяха поставени в началото, 
се изпълниха до степен даже по-висока от очакваната.

През периода 14.02.2012 г. – 06.06.2012 г. дейностите, които бяха 
предвидени да се осъществят допринесоха за постигане на основни-
те цели: да се подобрят образователните възможности за младите 
хора с оглед изграждане на знания, умения и нагласи за отговорно 
сексуално поведение, да се формират умения за отговорност при 
вземане на решения за собственото здраве и това на партньора, 

както и за фор-
миране на отго-
ворно отноше-
ние към после-
диците от взето-
то решение.

Д е й н о с т и -
те, които бяха 
предвидени, са 
следните: посе-

щение на Младежки дом и среща с психолог, с когото обсъдиха 
каква е разликата между любовта и секса, посещение за дом за 
сираци “Надежда” и среща с децата от дома, посещение на кабинет 
за семейно планиране и среща със специалисти в областта на “Ин 
витро” процедурите и гинекологията, посещение на Тубдиспансер 
и среща с лекар, с който учениците обсъдиха какви са начините 
за спиране на цигарите и какви могат да бъдат последствията от 
тютюнопушенето.

Участниците в ИИД “Сексуално и репродуктивно здраве” могат 
да разпознават причините за затлъстяване, анорексия и булимия. 
Могат да правят заключения и изводи за това до какво могат да 
доведат ниската двигателна активност и стреса.

За периода от 17.02.2012 г. до 06.06.2012 г. участниците в секци-
ята “Моден дизайн” успяха да надградят знания и умения в областта 
на модата – успешно да създават скици на облекла, характерни 
за сезона. Изработиха бижута след разглеждане на колекция  на 
световноизвестни компании – “Swarovski” и “Cartier”. Задълбочиха  
интереса си към различни форми на изкуството като разглеждаха и 
научиха историята на кос-
тюмите в Драматичен теа-
тър “Сава Огнянов” – Русе 
и Държавната опера.

Участниците в сек-
цията се приобщиха към 
културния живот на град 
Русе с посещението на те-
атралната постановка “Госпожа Министершата”, а след посещение 
в къщата – музей “Калиопа” се запознаха с облеклото на русенката 
през ХVIII-ХIХ век. Учениците проследиха как протича един работен 
ден в шивашката фирма “Ан-Ви” с поточно производство. Работата в 
секция “Моден дизайн” протича интересно и ползотворно.

Дейността на секция “Съхрани българското” през изминалия пе-
риод е подчинена на общите цели на проекта – да бъде осмислено 
свободното време на учениците, да се повиши мотивацията им за 
участие в учебно – възпитателния процес, да развият допълнителни 
знания, умения и компетентности. 

Целите на секция “Съхрани българското” са: създаване на уме-
ния за самостоятелно учене и събиране на информация и запозна-
ване с дейността на институциите, които я съхраняват и предоставят 
за ползване.

През измина-
лия период уче-
ниците, участници 
в секцията, се за-
познаха с дейност-
та на “Държавен 
архив” – Русе, Ре-
гионална библио-
тека “Любен Кара-
велов”, посетиха Информационен център – Европа Директно, Русе. 
Придобиха знания относно начинът на класификация и подреждане 
на информация, както и практически умения да анализират докумен-
ти. Директният контакт с документи, общуването с професионалист 
архивар и библиотекар обогатиха представата им за посетените 
институции. Запознаха се с развитието и историята и значението 
им за обществения живот на град Русе. Подготвените презентации 
и брошура популяризираха дейността на секция “Съхрани българ-
ското” сред съучениците им от ПГО “Недка Иван Лазарова”.

Съобразно интересите и потребностите на учениците за ос-
мисляне на свободното им време се сформира секция “Бродерия”. 
Дейностите, които бяха предвидени да се осъществят, допринесо-
ха за постигане на основните цели: осмисляне на свободното вре-
ме; развитие на умения, предприемачески дух и естетически усет.

През периода на функциониране на секцията бяха извършени 
следните дейности: посещение на исторически обекти с определена 
насоченост за духа и бита на стария Русчук; посещение на съвре-
менни АРТ магазини на майстори на народни и художествени зана-
яти; участниците в проекта могат вече самостоятелно да подбират и 

комбинират цве-
тове, материали 
и мотиви; изра-
ботени са ком-
плект от картич-
ки с бродирани 
мотиви за опре-
делени празни-
ци и поводи.

В края на 
обучението си 
участниците от 
секция “Мане-
кени” изградиха 
собствен стил, 
който следва и 
развива индиви-
дуалността на 

всеки един. Членовете на секцията имат не само умения за изява 
на подиум, но и задълбочени познания по естетика и мода. Учеб-
ният процес на учениците е свързан с редица изяви, представящи 
таланта им пред обществеността на Русе и страната. Повечето от 
учениците се занимават за първи път с манекенство. За периода от 
13.02.2012 г. до 25.06.2012 г. те придобиха нужните знания, умения и 
компетентности за походка, поведение, етикет, лично изграждане, 
самочувствие, изграждане на поведение в обществото, хранене и 
диети, грим и грижа за кожата, гардероб, модна индустрия, хорео-
графия, модни ревюта. Знанията се затвърдиха с много практически 
занимания. След това започват те се усъвършенстваха, за да могат 
да достигнат добра техника и успешно участие в социалния живот.

Всяка една изява на участниците се приемаше като ново предиз-
викателство, което затвърди и удовлетвори познанията в професио-
налната област  и осмисли ангажираността им в свободното време.

През отчетния период по проект “Успех” членовете на клуб “Съ-
временник – 2004” разшириха и задълбочиха на знанията в облас-
тта на граждан-
ското.

Създаде се 
среда за изя-
ва на различни 
становища по 
разглеждани въ-
проси, изградиха 
се навици за за-
щита на собст-
вена позиция и 
толерантност към мнението на другите.

Младите хора извършиха  изследователската работа като под-
готвиха и издадоха четири броя на вестник “Съвременници”, както и 
брошура за град Русе. Отразени бяха значими исторически събития, 
обществени проблеми, проблеми на младежката аудитория и др. По 
време на представителна изява – Българската писменост и слово 
в мозайката на европейската култура  беше подготвена изложба 
на книги за Русе и бяха представени съвременни постижения на 
българи у нас и по света под надслов “Горди сме, че сме българи!”.

Чрез дейността си клубът популяризира дейностите на гимна-
зията и така участва активно в рекламната кампания, съхранява и 
обогатява традициите на гимназията. Клубът издава вестник “Съв-
ременници” като двумесечник.

През периода от 13 февруари до сега дейностите на Центъра 
за кариерно развитие към ПГ по облекло “Недка Иван Лазарова” 
– Русе бяха насочени към потребностите на членовете на клуба. 
Бъдещите специалисти в сферата на услугите се запознаха с най-
актуалните тенденции при търсене на работа след завършване на 
средно и професионално образование. От г-жа Дарина Михайлова, 
главен експерт отдел “Посреднически услуги” към Бюро по труда 
– Русе научиха за реда и начина за ползването на услугите им, за 
най-новите програми, по които работят.

Беше организирана и проведена среща със специалистите от 
Центъра за кариерно развитие към Русенски университет “Ангел 
Кънчев”, с които се беседва за продължаващото и осъзнато от глед-
на точка на личностните особености и изискванията на пазара на 
труда продължаващо обучение.

Учениците имаха възможност да обменят опит и с представители 
на други неправителствени организации като СНЦ “Еквилибриум”, 
“Каритас Русе”, Клуб “Отворе-
но общество” по проблемите на 
икономическата среда и конку-
ренцията от гледна точка на ка-
риерното развитие. По време 
на междинната представител-
на изява на клуба се проведе 
и среща с бивши възпитани-
ци на Гимназията по облекло, 
които дискутираха с дванай-
сетокласниците своя опит при 
избор на специалност в универ-
ситет и професионалното си и 
кариерно развитие.

Дейността на клуб “Спорт” е насочена към разширяването на 
познанията на участниците в проекта за спортната терминология, 
спортните правила, нови непознати за тях видове спорт. За целта 
посетихме различни спортни съоръжения: стадион, зала за акро-
батика, зала за спортни игри, зала за боулинг и други. В редица 
прояви учениците се запознаха с нови за тях знания, наблюдавайки 
спортни състезания (спортна терминология, правилознания). В част 
от мероприятията самите те бяха активно действащи участници. И 
в двата случая интересът и ползата от заниманията бяха големи.

Н а б л ю д а -
вайки своите 
връстници, дос-
тигнали високо 
спортно май-
сторство в раз-
лични спортове, 
постигнали хар-
монично тело-

сложение и други спортно- технически качества, нашите ученици 
се амбицираха да подобрят и своите качества чрез активен начин 
на живот. Целите на клуба чрез активната си дейност да се про-
тиводейства на хиподинамията и стреса, да се изграждат умения 
и отношение, които способстват за водене на природосъобразен, 
физически активен и здравословен живот са постигнати.

Интересна и 
изпълнена със съ-
бития е дейността 
на клуб “Хорово-
дец”. От м. април 
до днес участни-
ците имаха въз-
можността на два 

пъти да се докоснат до автентичния първообраз на българското хоро. 
Наблюдаваха традиционния градски празник на Русе “Великденско 
хоро”, както и регионалния събор за автентичен фолклор “Златната 
гъдулка”. В процеса на работа се запознаха с “кючека в българския 
танц”, разграничавайки ориенталското изпълнение от типично бъл-
гарското хоро “Чичово”. В обобщената статистика от наученото се 
обособиха хората “Дунавско”, “Свищовско”, “Дайчово”, “Еленино”, 
“Ганкино” и “Чичово” от северняшката етнографска област; “Ръка” от 
добруджанската; “Чукано” и “Енино” от родопската; “Право тракий-
ско хоро” от тракийската, каракачанското “Пирава дая” (на песента 
“Кате, Кате”) и “Ширто” от пиринската етнографска област.
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Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Дизайн и предпечат: Юлиан Нецков

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
7000 Русе, ул. „Велико Търново“ №21

E-mail: pgo_rousse@abv.bg,      Интернет: www.pgo-rousse.com,  www.pgo-ruse.tk

Пак ще се срещнем – 
след десет години, 
за да разкаже всеки от нас 
със какво се е преборил, 
от какво не е заспивал 
и какво е надживял.

12 А  и 12 В 

Класните ръководители Учителите

На хорото

Фризьорите

Спомени…

12 Г и 12 Б

Директор 
Д. Иванова

I. Дневно обучение, прием след VIII кл. – 4 г.

1. Специалност „Конструиране, моделиране и 
технология на облек ло от текстил“.
Балообразуване: оценката по български 
език и литература, оценката по математика и 
утроената оценка по изобразително изкуство 
от свидетелството за завършено основно 
образование. Максимален бал – 30.
2. Специалност „Фризьорство“.
Балообразуване: оценката по български 
език и литература, оценката по биология и 
утроената оценка по изобразително изкуство 
от свидетелството за завършено основно 
образование. Максимален бал – 30
3. Специалност „Козметика“. 
Балообразуване: оценката по български 
език и литература, оценката по биология и 
утроената оценка по изобразително изкуство 
от свидетелството за завършено основно 
образование. Максимален бал – 30

II. Вечерно обучение, прием след VIII клас

1. Специалност „Производството на облекло 
от текстил“
Балообразуване: оценката по български 
език и литература, оценката по математика и 
утроената оценка по изобразително изкуство 
от свидетелството за завършено основно 
образование. Максимален бал – 30

Телефони: 082 83 49 46, 082 83 49 57, 082 87 30 25
имейл: pgo_rousse@abv.bg, 
http://www.pgo-rousse.com

ПРИЕМ за учебната 2012/2013 година
График за дейностите по приемането на ученици след завър-

шено основно образование

№ Вид дейност Срок за подаване на доку-
менти на завършили VIII кл.

1 Подаване на документи за участие в I ет. на клас. 03-05.07.2012 г.

2 Обявяване на списъците с приетите на I ет. на 
клас. до 06.07.2012 г.

3 Записване на приетите ученици на I ет. на клас. 09.07.2012 г.

4 Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места след I ет. на клас. 10.07.2012 г.

5 Подаване на документи за участие във II ет. на 
клас. 11.07.2012 г.

6 Обявяване на списъците с приетите на II ет. на 
клас. до 13.07.2012 г.

7 Записване на приетите ученици на II ет. на клас. 16.07.2012 г.

8 Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места след II ет. на клас. до 18.07.2012 г.

9 Подаване на документи за участие в III ет. на клас. 19.07.2012 г.

10 Обявяване на списъците с приетите на III ет. на 
клас. 20.07.2012 г.

11 Записване на приетите ученици на III ет. на клас. 23.07.2012 г.

12 Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места след III ет. на клас. до 25.07.2012 г.

13 Попълване на незаетите места след трети етап на 
класиране и записване

Определя се от Директора на 
училището до 05.09.2012 г.

14 Утвърждаване на осъществения държавен план 
прием До 13.09.2012 г.

Необходими документи за приема: 1. Заявление за участие в класиране с 
подредени желания (попълва се в училището); 2. Копие на свидетелството за завър-
шено основно образование; 3. 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.


