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Зина СОКОЛОВА

ОУ „Добри Чинтулов“ е най-
голямото основно училище 
във Варна. В него се обучават 
над 930 ученици. Тази учебна 
година за първи път тук ще 
прекрачат прага 155 ученици. 
Те ще формират 7 паралелки, а 
организацията на обучението е 
целодневна.
За децата се грижи колектив от 

60 педагози и 20 души непеда-
гогически персонал. Учителите 
непрекъснато повишават своята 
квалификация, участват със свои 
доклади на общински, национал-
ни и международни семинари и 
конференции. 

Част от тях са носи-
тели на престижни 

отличия на МОН 
и други държавни 

институции

„Висококвалифицираният 
учителски колектив е обеди-
нен от идеята да осигури въл-
шебството на онази училищна 
атмосфера, в която всяко дете 
може да усети значимостта на 
собственото си аз – казва д-р 

Държавният план-прием 
за новата година е изпълнен 
почти максимално в Про-
фесионалната гимназия по 
селско стопанство „Земя“ в 
Провадия, област Варна. От 
началото на новата учебна 
година в училището ще се 
обучават над 550 ученици 
в дневна, индивидуална, 
вечерна и самостоятелна 
форма на обучение, разпре-
делени в 21 паралелки. 

„Има с какво да изне-
надаме нашите ученици 
и през тази учебна година 
– казва директорката Вио-
лета Станкова. –  Обнових-
ме материалната база с 
нови мебели и компютър-
на техника. Освен това 
през новата учебна година 
ще се реализира одобрен 
за финансиране проект 
за изучаване на немските 
практики в областта на 
биологичното селско сто-

панство. Ще разполагаме 
с бюджет от над 100 хил. 
евро, а финансирането е по 
програма „Еразъм +“. Цел-
та е да се насърчи транс-
националната мобилност 
на ученици и учители и да 
се покаже, че качественото 
образование и европейски-
ят опит са ключ към успеха. 
Предстои подбор и 

сформиране на 
две групи с по 
20 ученици за 

практиката в 
немския град 

Лайпциг 

през лятото на 2016 го-
дина. Нашето училище, 
като част от европейската 
образователна система, 
цени изграждането на про-
фесионални компетенции у 
своите ученици.“
Професионалната гим-

назия по селско стопанство 
отваря врати през 1921 
година и до днес е водеща 
в подготовката  на средни 
кад ри за селското стопан-
ство в региона. От 2009 г. 
тук се подготвят специа-
листи и за други отрасли 
на икономиката. Педаго-
гическият екип се гордее 
с постиженията на всеки, 
завършил училището.

„Нашето училище е 
предпочитано, защото 
осигурява отлична подго-
товка по различните на-
правления – подчертава 
директорката. 

За практиче-
ското обучение 

на учениците 
са създадени 

добри връзки с 
местния бизнес.

През изминалата учебна 
година възпитаници на 
гимназията са работили по 
проектите „Нова възмож-
ност за моето бъдеще“ и 
„Управление за ефективно 
професионално образова-
ние“. Отново по проект са 
обособени и два образова-
телни парка – „Устойчиво 
управление на фермата“ и 
„Съвременна диагностика 
и техническо обслужване 

на автотранспортна тех-
ника“, които задоволяват 
нуждите на гимназията за 
професионалната подго-
товка на учениците. 
Професионалната гим-

назия разполага с обра-
ботваема земеделска земя 
и това дава възможност за 
обучение в реална работна 
среда. Приходите от реа-
лизиране на продукцията 
се влагат както за подоб-
ряване на материалната 
база, така и за социални 
придобивки на учители и 
ученици. 
През учебната 2014 – 

2015 година гимназията 
е домакин на Регионален 
етап от националното със-
тезание „Млад фермер“, ор-
ганизирано от МОН с парт-
ньор Аграрния университет 
в Пловдив. Възпитаниците 
на гимназията се класират 
на призови места.
Всяка година училището 

участва и в националното 
състезание „Най-добър 
млад автомонтьор и водач 
на МПС“, а негови предста-
вители завоюват отличия. 
Постигнатите резултати 
в състезанията им дават 
възможност да продължат 
образованието си във вис-
ше училище без приемен 
изпит. 

РЕГИОНИ

Вълшебството 
на първи клас 

В Провадия изучават 
немския опит

Според директора на „Добри Чинтулов“ училището трябва да осигури атмосфера, в която всяко дете 
да се чувства значимо 

Над 150 първокласници прекрачиха 
прага на ОУ „Добри Чинтулов“ във Варна

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж 
училищата в България. В него има и театрално сту-
дио на английски език „Кречетало“, формация „Весе-
ли сезони“, клубове „Родолюбие“, „Млад еколог“, „Аз 
обичам България“, „Чинтуловци“, „Чета, играя, меч-
тая“, „Забавна математика“, танцов и мажоретен 
състав и отбори по волейбол, футбол, баскетбол, 
шах. За здравето на децата допринасят занимания-
та с йога и оздравителна гимнастика.

завоюва първа награда на Седмия 
международен детски фестивал 
на изкуствата на английски език 
и детско творчество „Светът в 
детските длани“ – Балчик, 2015. 
Националното състезание по 
английски език, проведено от 
Асоциацията на Кеймбридж учи-
лища в България, донася втора 
награда на възпитаници на учи-
лището, а международното състе-
зание „Математика без граници“ 
–  трета. Отличия са завоювани 
и в математическото състезание 
„Европейско кенгуру“, както и в 
математическия турнир „Иван 
Салабашев“. 

На Третия между-
народен конкурс, 

посветен на Васил 
Левски, училището 

се класира на трето 
място.

Негови възпитаници се пред-
ставят отлично и в националното 
състезание „Ключът на музика-
та“.  На XIV общински учениче-
ски конкурс „Моята България“ 
– 2015 г., за изпълнение на худо-
жествено слово и художествена 
фотография ученици печелят 
първо и второ място. Първо и 
второ място е и резултатът им 
от участието в регионалното 
състезание по информационни 
технологии „България – древна 
и млада“.

„Повече от 50 години учили-
щето разтваря врати, за да посре-
ща и изпраща младостта  – казва 
директорът д-р Михалев. – Стре-
мим се да съхраняваме създаде-
ното и да го развиваме.“

Веселин Михалев, директор на 
училището. – Така, окрилено 
от подкрепата, то ще може да 
развива способностите си, за да 
открие своя път на реализация. 
Това с особена сила важи за пър-
вокласниците. Съпричастни към 
нашите усилия са и родителите 
и училищното настоятелство 
„Възраждане“.“
Разработването и прилагането 

на иновационни методи превръ-
ща училището в база за добра 
педагогическа практика. От 2007 
г. студенти от ВСУ „Черноризец 
Храбър“ по магистърска програ-
ма „Психология и психопатоло-
гия на развитието“ получават тук 
практически умения за работата 
си с деца със специални образо-
вателни потребности.
Традиционно учениците по-

лучават добри резултати на из-
питите за Национално външно 
оценяване в IV и VII клас. Те 
редовно печелят награди в раз-
лични състезания на общинско и 
национално ниво. През учебната 
2014/2015 г. ученичка от VII клас 
постига отличен резултат в На-
ционалния кръг на олимпиадата 
по български език и литература. 
Театрално студио „Кречетало“ 

Професионалната гимназия разполага с образователен 
парк за диагностика и техническо обслужване 

на автотранспортна техника


