
Училището е всичко, което помага на едно дете да стане човек. 
Всяко училище по един или друг начин ни пренася в света на мечтите. 
То е важна част от нашия живот, защото в него полагаме основите за 
изграждане на бъдещата ни личност. Получаваме знания, без които по-на-
татъшното ни развитие е трудно осъществимо. В ПГО “Недка Иван 
Лазарова” открих максимата на живота - а именно, че познанието носи 
сила. То може да отвори всяка една врата пред теб. Защото “Щастлив 
е онзи, който се е научил да се учи”. Училището ни дава всичко, насочва 
ни в правилната посока и се превръща в нашия прозорец към необятния 
свят. Ученическите години са най-хубавата част от живота ни. Всеки 
нов 15 септември отваря пред нас нова врата на знанието и силата, на 
надеждата и успеха.

Добре дошли на всички ученици в нашия дом!

Първи ноември е денят, в 
който България се покланя пред 
великия благослов на своите буди-
тели. Пред ония достойни нeйни 
синове, които изковаха от слово-
то най-мощното оръжие и превър-
наха спомена от славното минало 
на Отечeството в идеал и съдба 
на цял един народ. Днешна Бълга-
рия е тържество на този идеал, а 
народът ни е издигнал в култ тях-
ната жертвеност пред олтара на 
родината. И е създал един прекра-
сен празник - 1 ноември - Ден на 
народните будители, за да светлее 
внационалната памет жаравата 
от образи на творци и крепители 
на българската вселена.

Сред най-популярните български народни будители са Свети Паисий 
Хилендарски, Иван Вазов, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Вла-
дислав Граматик, Матей Граматик Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, 
братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, 
Васил Левски Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен 
Каравелов, Добри Чинтулов и много други.

Да се поклоним пред тях! И да им благодарим, защото те възве-
стиха пред света, че в българската просвета и култура светлеят едни 
от най-древните пластове на човешката цивилизация!

119-годишния си юбилей  
Професионална гимназия по об-
лекло “Недка Иван Лазарова” 
- гр. Русе посреща като утвър-
дено професионално училище в 
града. А причината е, че тук 
работи квалифициран колектив 
с амбицията да обучи можещи, 
талантливи млади хора, които 
ще се погрижат за външния вид 
на човек и с най-изтънчения 
вкус. Затова и девизът на гим-
назията е “Ние обличаме духа, 
а не тялото”. Училището има 
повече от век традиции в обу-
чението на кадри за шивашката 
промишленост.

Екипът на гимназията е 
поставил като своя основна за-
дача да създава, развива и усъ-
вършенства една идея, родена 
от добродетелта и ентусиазма 
на далновидни и родолюбиви ру-
сенци, която днес е реалност. 
Същевременно на преден план 
са и усилията да се съхранят и 
развият традициите с оглед на 
новите изисквания и приорите-
ти на България като пълнопра-
вен член на ЕС.

15-ти септември - 
НОвО УспеШНО НАЧАЛО!

6-ти Декември -
119 ГОДиНи
УЧиЛиЩе ЗА
ЦЯЛ ЖивОт!

1-ви НОември
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Във връзка със 7 ноември, Меж-
дународен ден на медицинската физика, 
ученици от ПГО посетиха отделение-
то по Образна диагностика към МБАЛ 
- Русе. Там се запознаха с различни при-
ложения на рентгеновите лъчи, новости 
в рентгеновата апаратура, ролята на 
медицинската физика за подобряване 
на диагностичния образ. Имаха възмож-
ността редом с лекарите да наблюда-
ват дигитални рентгенови изследвания 
на пациенти.

212 ученици от 20 училища от об-
щина Русе се състезаваха в традицион-
ния лекоатлетически крос “Баба Тонка”. 
Той се проведе за 46-ти път тази съ-
бота в Русе в три възрастови групи. В 
него се състезаваха ученици от 9 и 10 
клас от нашата гимназия.

През октомври в Русе се проведе 
първата вечер от Седмицата на мо-
дата в Русе (Ruse Fashion Week 2015), 
организирана от Men‘s Fashion Cluster, 
която пожъна голям успех. Популярният 
тромпетист и шоумен Йордан Йончев 
- Гъмзата бе водещ на събитието и 
забавляваше публиката с изпълнения на 
живо на някои от най-обичаните песни 
на Ку-Ку Бенд. Дизайнерите, чиито мо-
дели грабнаха най-силно вниманието 
на експертите и аудиторията, полу-
чиха за награда безплатен електронен 
магазин или посещение на световно 
модно изложение, осигурени от Men‘s 
Fashion Cluster. В Модната седмица 
взеха участие дизайнери от русенска-
та Професионална гимназия по облекло 
Недка Иван Лазарова. Облеклата бяха 
представени от ученици от гимнази-
ята и топ моделите от Елит Д на 
Диана Поптонева. Бивши и настоящи 
възпитаници на нашето училище полу-
чиха възможности за развитие и пред-
ставяне на таланта си.

Г-жа Цонка Донева, учител по фи-
зика и астрономия в ПГО, през лятото 
бе на едноседмично обучение в най-голя-
мата в света лаборатория по физика на 
елементарните частици - Европейския 
център за ядрени изследвания - CERN, 
Швейцария. Там се намира Големият 
адронен колайдер, с помощта на който 
се ускоряват снопове от протони почти 
до скоростта на светлината. При сблъ-
съка на високоенергетичните протони 
през 2013 г. бе потвърдено съществува-
нето на теоретично предсказаната още 
през 1964 година частица Хигс бозон, 
отговорна за масата на телата.

ДеН НА 
меДиЦиНскАтА 

ФиЗикАтА

сеДмиЦА 
НА мОДАтА в рУсе
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трАДиЦиОНеН 
ЛекОАтЛетиЧески 

крОс

ХеЛОУиН 2015

9а клас преДстАвЯ иЛиАДА

меЖДУНАрОДеН 
ДеН НА еЗиЦите

9б клас ОБиЧА иЛиАДА

ФОЛкЛОрНи ФАНтАЗии с 
вАрНеНскиЯ теАтър

9а клас с кл. ръководител 
г-жа ЙОрДАНкА къНЧевА
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На 15.10.2015 г. участвахме в ро-
лева игра/политическа симулация в зала 
“Европа”, Доходно здание на тема “Мла-
дежки кмет на Русе”. Благодарности към 
екипа на неправителствената организа-
ция “Сирио” за интересната и полезна 
провокация.

На 26.09.2015 г., в рамките на Ев-
ропейската седмица на активността, 
Ние, учениците и учителите от Про-
фесионална гимназия по облекло “Недка 
Иван Лазарова” - Русе се включихме в 

Хладният и ветровит следобед 
край Кея не успя да сломи събралите се 
от три русенски училища момичета и 
момчета - Професионална гимназия по 
облекло “Недка Иван Лазарова”, Мате-
матическа гимназия “Баба Тонка” и Про-
фесионална гимназия по туризъм “Иван 
Павлов”, които заедно казаха “Човекът 
не е стока!”, подкрепяйки инициатива-
та на Ученическия съвет при ПГО за 
отбелязване на Европейския ден за бор-
ба с трафика на хора - 18 октомври 
с участие в спортен лекоатлетически 
хепънинг “Бягство към Свободата”.

Завиден спортсменски дух и заба-
вление съпътстваха лекоатлетически-
те игри, а наградите за победителите 
бяха осигурени от Превантивно-инфор-
мационен център - Русе и ПГО “Недка 
Иван Лазарова”.

Изказваме своите дълбоки и искре-
ни благодарности към Ръководствата 
на Професионална гимназия по облекло 

На 20.10.2015 г. участвахме в диску-
сия по проблемите на трафика на хора 
в Русенски университет “Ангел Кънчев” 
с флашмоб “Подай ръка!”. Гледахме и 
документалния филм на фото журнали-
ста Мими Чакърова “Цената на секса”. 
На 3 ноември представихме добрите 
практики в учебно-възпитателната 
работа по проблемите на трафика на 
хора на кръгла маса, организирана от 
Клуб “Млад педагог/социален работник” 
при РУ “Ангел Кънчев”, факултет “При-
родни науки и образование” с ръководи-
тел гл. ас. д-р Багряна Илиева.

От 2009 г. учебно-възпитателната 
работа в ПГО “Недка Иван Лазарова” - 
Русе е ориентирана към възпитание в 
култура на разпознаване и превенция на 
трафика на хора сред учениците. Още 

На 10 и 11 октомври 2015 г. уча-
ствахме в “Благотворителен Базар без 
Аналог” в Mall Rousse по повод 10-годиш-
нината на Комплекса за социални услуги 
за деца и семейства - Русе в полза на де-
цата в неравностойно положение, полз-
ватели на услугите на Комплекса.

В инициативата се включиха 34 уче-
ника от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти кла-
сове.

Гимназистите продаваха изделия 
от текстил за бита и предлагаха фри-
зьорски и козметични услуги. Учениците 
демонстрираха завидно професионално 
отношение и отговорност към поста-
вените задачи и за пореден път достой-
но представиха Професионална гимназия 
по облекло “Недка Иван лазарова” - Русе 
пред русенската общественост.

Г-н Дейвид Бисет, от името на 
организаторите, изказа своята дълбока 
благодарност към училището и радост-
та от общуването с нашите ученици.

мЛАДеЖки кметкрОс-пОХОД пО пОЛОмиетО

спОртеН ЛекОАтЛетиЧески 
ХепъНиНГ“БЯГствО към свОБОДАтА”

ДискУсиЯ пО  прОБЛемите НА трАФикА 
НА ХОрА в рУсеНски УНиверситет

БЛАГОтвОритеЛеН 
БАЗАр БеЗ АНАЛОГ 
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крос-похода по Русенското поломие, ор-
ганизиран от туристическо дружество 
“Академик” при Русенски университет 
“Ангел Кънчев”. За трета поредна го-
дина показахме завиден спортен и ко-
лективен дух. В инициативата се вклю-
чиха 40 ученика от Модното училище 
на Русе по маршрута от с. Кошов до 
Ивановски скални църкви. Походът бе 
изпълнен с много емоции, закачки и на-
строение. Нито тясната кална пъте-
ка в гората, нито копривата на пътя 
успяха да развалят емоцията от об-
щуването с природата. Накрая бяхме 
наградени с купа II степен, почерпка и 
множество печалби от томболата. В 
къщи се прибрахме кални, но доволни и 
щастливи.

светът е кОсмОс!

БесеДА в УЧиЛиЩеН 
кАриереН ЦеНтър

На интересна среща с г-жа Ваня 
Трушкова, кариерен консултант в Цен-
тър за кариерно ориентиране - Русе, 
беседвахме относно избора на професия 
и планиране на кариерата.

от самото начало на партньорството 
ни с неправителствените организации, 
работещи по проблемите на трафика 
на хора, Ние, учениците и учителите 
решихме, че един нетрадиционен и за-
бавен подход при информирането по 
тези въпроси ще е много по-полезен и 
провокиращ към дискусии и култура на 
отговорно поведение. Затова решихме 
да обвържем всичките ни инициативи с 
професионалния профил на Гимназията - 
конструиране, моделиране и технология 
на облекло, фризьорство и козметика, 
давайки възможност на всеки един от 
нас активно да участва и с това посла-
нията да не са като поредните нраво-
учения, идващи от възрастните хора, а 
като обмен на опит и мисли.

През годините сме участвали в раз-
лични училищни и общоградски събития, 
посветени на трафика на хора - пър-
формънси, модни ревюта, създаване на 
хип-хоп песен, изложби, спортни празни-
ци, дискусии и други. Натрупаният опит 
провокира нашите учители да отделят 
специални занятия в часа на класа, къде-
то, идващите след нас, по-малки наши 
съученици, да се запознават по един 
нетрадиционен начин с опита ни и да 
дискутират и развиват собствено от-
ношение и култура към проблемите на 
трафика на хора.

“Недка Иван Лазарова”, Математическа 
гимназия “Баба Тонка” и Професионал-
на гимназия по туризъм “Иван Павлов”, 
които ни подкрепиха в осъществяване-
то на това събитието.

А вие млади хора доказахте, че сте 
отговорни и активни граждани, чувст-
вителни към злободневните обществе-
ни проблеми. С вас нашите надежди за 
Русе - утре оживяха и придобиха нов 
оптимистичен смисъл.

Гордеем се с вас!
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Във възстановената зала “Добро-
детел” на Професионална гимназия по 
облекло “Недка Иван Лазарова” - град 
Русе манекени от гимназията предста-
виха пред своите учители и съученици 
новата колекция “Пролет-Лято 2015”. 
С модел от тази колекция учениците 
завоюваха първо място на Панорамата 
на професионалното образование в град 
Пловдив след оспорвана конкуренция със 
сродни училища в България. Облеклата 
са изработени от естествени тъка-

НОвАтА кОЛекЦиЯ “прОЛет-ЛЯтО 2015”

ДеН НА УЧеНиЧескОтО 
сАмОУпрАвЛеНие

третА НАГрАДА в ЛитерАтУреН кОНкУрс Грамота за принос
В осмото издание на Националния конкурс за литературно творчество и журна-

листика “Стоян Михайловски” - Русе 2015 се представиха 133 млади автори от цялата 
страна със 156 творби и 8 екипи на ученически вестници. Техните произведения бяха 
оценени от жури с председател доцент д-р Руси Русев и членове Нели Пигулева и Пламен 
Атанасов. Трета награда в раздел “Литературно творчество - проза”, втора възрастова 
група, получи Севил Селиманова от 12а клас.

Тази година темата на литературна-
та надпревара беше “Светът е градина с 
различни цветя”, а на журналистическите 
творби - “Различията ни правят по-бога-
ти”. Наградата на Севил е особено значи-
ма и защото е извоювана в конкуренция с 
представители на утвърдени литературни 
клубове и хуманитарни училища.

Конкурсът е включен в Националния 
календар на Министерството на култура-
та и цели развиване на творческото въ-
ображение и укрепване на човешките цен-
ности - родолюбие, човечност, доброта, 
взаимно уважение, етническа толерант-
ност, отговорност.

ни и еко-материали в стил Винтидж 
и Траш-мода. Бижутата са бутикови и 
са дело на талантливите дизайнери в 

гимназията. Прическите на моделите са 
вдъхновени от дизайна на новата колек-
ция, която създаде усещане за присъст-

вие в салоните за висша мода. Учени-
ците са вдъхновени от идеи за нови 
модни колекции и изяви.

с ДъХ НА
ЛЯтО и мОре :)

в тестването на Системата за иденти-
фициране и признаване на знания, умения 
и компетенции, придобити чрез нефор-
мално обучение и самостоятелно учене в 
рамките на проект “Нова възможност 
за моето бъдеще”.

На 20 ноември се проведе Ден на 
ученическото самоуправление по повод 
Световния ден на детето, отбелязващ 
приемането на Конвенцията за правата 
на детето на 20.11.1989 г. от Органи-
зацията на обединените нации (ООН). 
Инициативата е в рамките на IV Учи-
лищен форум по кариерно ориентиране 
“Преди да взема решение - 2016”.

Похвала за участие имат следните 
ученици, учители, ръководство и слу-
жители: Ивана, Мая, Кристин, Селен и 
Ругзан - учители; Джансевер и Стилияна 
- 9а клас,  Габриела - 9б клас, Мелер и 
Сибел - 10а клас, Виктория, София - 10б 
клас, Нерал и Перя - 10в клас, Берна 
Реджеб и Берна Юмерова - 11а клас, 
Мелиса, Седа, Жулиета, Арзу - 11б клас, 
Шукран - 12б клас.

Желаем Ви 
изпълнени с топлина и уют
Коледни и Новогодишни 

празници!


