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400 деца повече през новата учебна година в бургаските
училища
понеделник, 16 септември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

29 689 ученици от подготвителна група до 12-ти клас влязоха в класните стаи. Миналата година броят
им е бил 29 286. Цифрите показват, че учениците в Бургас тази есен са с 403 повече.
171 деца са се завърнали от други страни и са се записали в училищата и детските градини в Бургас до
10 септември. Най- много са от Германия - 41, следват от Великобритания - 23, САЩ и Канада - 13,
Испания - 12, Франция - 11. Следват ги Италия, Дания, Холандия, Гърция, Португалия, Мексико и други.
Записаните за тази учебна година ученици, които идват от Русия, са 22, а от Украйна 9.
Повод за радост са и новите придобивки на учебните заведения. Лаборатории, специализирани
кабинети и оборудване ще помагат на учителите и техните възпитаници при усвояването на новите
знания.
Професионалната гимназия по механотехника и електроника вече разполага с нова лаборатория с
модерно оборудване. Въведена е и нова специалност - "Ремонт на летателни апарати". Гимназията,
която има над 90-годишна история, разполага и с нови работилници, оборудвани с модерна техника по
европейски проект, спечелен от Общината. Спортна площадка с няколко игрища и уреди е другата
придобивка на Механото. Три поколения бивши и настоящи възпитаници на гимназията откриха заедно
днес новата учебна година. Вече започна подготовката и за разкриването на няколко нови
специалности от следващата учебна година, които ще подготвят кадри за гражданската авиация.
Професионалната гимназия по автотранспорт посрещна първия учебен ден с нова сграда, в която са
разположени модерни работилници, лаборатории и класни стаи. От тази година училището има нова
специалност - "Електрически превозни средства".
Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" разполага с модерен учебнопроизводствен комплекс. В него ще се обучават над 1000 деца. В часовете по практика те ще усвояват
от своите преподаватели тънкостите в ресторантьорството и готварството.
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ППМГ "Акад. Никола Обрешков" от тази година посреща учениците си в 11 нови класни стаи и напълно
обновени спортни площадки.
ОУ "Любен Каравелов" също има нови класни стаи. Подменено е осветлението, направен е мащабен
ремонт на вътрешните помещения в сградата. Старото обзавеждане е подменено с ново.
В ОУ "Васил Левски" - квартал "Горно Езерово" учениците влязоха в нови класни стаи. Там е изграден
нов корпус към учебното заведение. Сградата осигурява още 8 кабинета, в които ще се провеждат
часовете на учениците от началния курс.
Близо 2 000 деца за първи път прекрачиха прага на родното училище и влязоха в напълно обновени
стаи по общинската програма "Първокласно начало".
Новата учебна година идва и с нови предизвикателства. И учители, и ученици ще отстояват
постиженията от национални и международни олимпиади.
Вижте в нашата галерия избрани моменти от първия учебен ден.
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