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ПЕТЪК, 25 ОКТОМВРИ 2019, БРОЙ 45

След лятната ва-
канция, изпълнена със 
забавления, почивки, 
разходки и незабрави-
ми спомени, дойде вре-
ме отново да се върнем 
в училище. 

Тържеството по слу-
чай откриването на но-
вата учебна 2019/2020 
година се състоя на 
16.09.2019г. от 10ч. На-
шата гимназия – дос-
толепна, но с история 
и традиции – отвори 
широко вратите си за 
своите възпитаници. 
След като всички уче-
ници бяха приветства-
ни с „Добре дошли!”, 
г-жа Венета Симитчий-

ска – директор на ПГ 
„Костантин Фотинов”, 
произнесе реч, с която 
пожела успешна нова 
учебна година. 

Имаше поздрави-
телни адреси от Миле-
на Дамянова – предсе-
дател на Комисията по 
образованието и наука-
та, Валентин Милушев 
– депутат в Народното 
събрание от ГЕРБ и 
Росица Иванова – на-
чалник РУО – София – 
регион. Арх. Клинчева 
поздрави всички уче-
ници от името на Кмета 
на Община Самоков – 
Владимир Георгиев. 

Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí â ÏÃ „Êîíñòàíòèí Ôîòèíîâ”

Владимир Георгиев. 

Ñòð.2 Ñòð.2

Как премина откриване-
то на новата учебна годи-
на? 

Началото на учебната годи-
на за мен като директор е свър-
зано  с цялостната  подготовка, 
която включва разпределянето 
на учителите по предмети и па-
ралелки, заверяване на учебни 
програми, нови назначения в 
училищния екип и готовността 
на училищната база. Романти-
ката на първия учебен ден оста-
ва на заден план. Аз си тръгвам 

последна преди и след  праз-
ненствата. Беше много мило и 
ми хареса контактът между учи-
тели и ученици.

Èíòåðâþ ñ äèðåêòîðà
Âåíåòà Ñèìèò÷èéñêà
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ОТ СТР.1

 След посрещане на училищ-
ното знаме, за доброто ни на-
строение се погрижи самодейни-
ят танцов състав към училището, 
както и учениците от 6-   и и 7-и 
клас, които изпълниха няколко 
песни. 

В края на тържеството, след 
като си пожелахме „Успешна 
учебна година!” на всички езици, 
които се изучават в гимназията 
– английски, немски, руски, ита-
лиански и испански – г-жа Сими-

тчийска удари първия училищен 
звънец и класовете влязоха в 
класните си стаи един след друг, 
заедно с класните си ръководи-
тели. Разбира се, най-развълну-
вани бяха новите петокласници, 
които нямаха търпение да пре-
крачат училищния праг. 

Пожелаваме на всички на 
първо място здраве, а след това 
много успехи и поводи за гордост 
и през тази учебна година. 

 Даяна Илиева и Габриела 
Ковачка -11 “а” клас

Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí â ÏÃ „Êîíñòàíòèí Ôîòèíîâ”

2
от стр.1

Какви промени ще настъпят 
през новата 2019 година?

В 8-и клас имаме нов профил – соф-
туерни и хардуерни науки. 10-и клас за 
първи път ще преминат през външно 
оценяване по БЕЛ и математика, а по-
желание - чужд език и информационни 
технологии. Ще получат удостоверение 
за завършен първи гимназиален  етап.

Какво е мнението Ви за електронни-
те дневници?

Първоначалната ни нагласа беше 
да преминем изцяло на електронни 
дневници от следващата учебна годи-
на. Тъй като имахме възможност да 
кандидатстваме за средства по нацио-
нална програма ИКТ за въвеждане на 
дневниците от тази година, а и от опита, 
споделен с нас от обучители от Shkolo, 
взехме решение да използваме както 
хартиения носител, така и електронния 
вариант. Ще се възползваме от възмож-
ността бележниците на учениците да 
бъдат само електронни. Това е един 
добър и удобен начин за родители, уче-
ници и учители. Отсъствията също са 
по-лесни за нанасяне и отчитане към 
Агенцията за социално подпомагане. 
Засега сме в период на тестване и се 
обучаваме в движение.

Кога се очаква да бъде открита 
новата спортна площадка?

Една и съща фирма работи за за-
вършване на площадките в гимназия-
та и в ОУ „Христо Максимов“ , поради 
което работната ръка се разпределя на 
двата обекта. Очакваме в близките дни 
да се положи гумената настилка и да се 
монтират съоръженията. Единствено 
фитнес уредите ще бъдат доставени 
впоследствие.

Има ли планирани нови промени 
в инфраструктурата на гимназия-
та?

Наложителен е ремонтът на покри-
ва на малката сграда, в която искаме 
един заключен кабинет /поради лоши 
условия за работа/ да отвори врати 
през следващата учебна година. Имаме 
набирателна сметка и дарения, вклю-
чително и материални, но без външно 
финансиране няма да се справим. На-
дяваме се Община Самоков да подпо-
могне проекта. Архитектурата на сгра-
дата не позволява външно саниране, 
което ни поставя извън големите проек-
ти на общината с външно финансира-
не и при по-неблагоприятни условия от 
другите училища. 

Как са се справили миналогодиш-
ните дванадесетокласници на ма-
турите и успешна ли беше реализа-
цията им?

Гимназията е на 1-о място за 2019 
в Софийска област  със среден успех 
4,95 от матурите. 96 % от завършилите 
ученици са студенти във висши учебни 
заведения по първо желание в страна-
та и чужбина.

Какви качества трябва да при-
тежава един ръководител според 
Вас, за да бъде успешен?

Много знания и умения в различни 
сфери като трудово право, финансо-
ва компетентност, административна и 
управленска, не на последно място и 
педагогическа.  И тъй като хората, кои-
то работят в дадена институция, дават 
облика на институцията, изключително 
важно е директорът да мотивира коле-
гията да работи на нивото на възмож-
ностите си, да се усъвършенства и да 
се движи една стъпка напред. Важно е 
и да умее да взаимодейства с всички 

структури, имащи отношение към обра-
зованието. Най- ценното качество може 
би е да вдъхновява хората, с които ра-
боти, за постигане на значими цели.

Какво е да си директор на гимна-
зия с над 120- годишна история?

Изключителна отговорност, имайки 
предвид успехите на гимназията и ис-
торическото й развитие. Трудно е да 
съвпаднат интересите между учители 
и ученици при динамиката на различи-
ята между поколенията. За жалост, не 
ни остава време да общуваме с учени-
ците като личности, а те ни търсят, ко-
гато имат проблем.Не винаги ни разби-
рат, както и ние тях. Но това е напълно 
нормално.Доколко един ученик вижда 
смисъл в ученето? Винаги има предиз-
викателства в час, независимо дали 
материята ни интересува, или не, като 
например да умееш да правиш взаимо-
връзки, да взимаш бързи решения, да 
се владееш и контролираш, да доказ-
ваш идеите си пред аудитория и в пис-
мен вид. Училището е прекрасно място 
за научаване на тези неща. Очакваме 
това разбиране и активност  от нашите 
ученици, защото смятаме, че могат и 
заслужаватедно добро бъдеще.

Какво бихте пожелали на учи-
телския колектив и учениците от 
ПГ „Константин Фотинов“?

Пожелавам на колегите си да идват 
на работа с удоволствие, да имат по- 
близък контакт с учениците, да бъдат 
здрави и все така отстояващи високи 
критерии. На учениците пожелавам ос-
ъзнато присъствие и пълноценен диа-
лог с учителите за постигане на реали-
зация по стандартите на европейското 
образование. 

Интервюто взеха:
Златка Методиева 
Ангел Янков

Èíòåðâþ ñ äèðåêòîðà Âåíåòà Ñèìèò÷èéñêà
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Âèïóñê 2019 – íà 
ïúðâî ìÿñòî ïî óñïåõ 
â Ñîôèéñêà îáëàñò

Анет Попова

От випуск 2019 /58 ученици/, 57 успя-
ха да се дипломират успешно на сесия 
май-юни. Един зрелостник не успя да по-
крие ДЗИ БЕЛ. Гимназията се представи 
със среднен успех много добър4,72  на 
ДЗИ БЕЛ /0,25 по-нисък резултат от 2018 
г./ спрямо среден успех добър 4,06 за 
страната. Средният успех от II ДЗИ бе 
много добър 4,95 спрямо много добър 
4,67 за страната. Съгласно представена-
та статистика от РУО София-регион ПГ 
„Константин Фотинов“ е на първо място 
по успех в София област.

Средният годишен успех за всички 
класове през миналата учебна година 
беше в диапазона 4,97 – 5,66. С отличен 
успех завършиха 5 класа: 5а, 6а, 8а, 11б 
и 12б клас. При останалите девет класа 
успехът бе много добър. Ниво, което като 
успех много добър постигнаха учениците 
ни на всички държавни зрелостни изпи-
ти.

Средният годишен успех за гимназия-
та бе много добър  5,38, а средният успех 
от изходно ниво - много добър 5,03. Раз-
ликата беше в ползва на годишния успех, 
но все пак минимална и несъществена. 
Входното ниво за училището – много до-
бър 4,58.

В нашето училище, освен че мо-
жем да се развиваме в областта на 
езиците, можем да научим и други 
интересни неща, благодарение на 
клубовете за дейности по интереси. 
Един от тях е Сладкарският клуб, 
чийто ръководител е г-жа Въжарова- 
учител по български език и литерату-
ра. Клубът съществува вече трета го-
дина и провокира голям интерес сред 
малки и големи ученици. Тази година 
записаните са около 20. Извънклас-
ните занимания развиват практи-
чески умения, естетически усет и 
финес към приготвянето, украсата 
и сервирането на десертите. Чрез 
разнообразните практически дей-
ности, учениците придобиват твор-

чески способности за моделиране 
и апликиране на изготвената от тях 
продукция. Освен това проследяват 
историята на десерта - от домашния, 
лесен за приготвяне сладкиш, до из-
тънчените съвременни десерти, като 
така провокират себе си и измислят 
необичайна рецепта под мотото „Шо-
коладът и поезията“. Идеята на г-жа 
Въжарова е учениците да обогатяват 
кулинарната си грамотност,  да про-
явяват креативност и най-вече да се 
забавляват. 

Габриела Ковачка и 
Даяна Илиева - 11 „а“ клас

Тръгнахме от Самоков на 26.09 в 
9:00ч. сутринта с радост и емоция. На-
шият шофьор ни беше преводач и ек-
скурзовод. Те с г-жа Шуманова се реду-
ваха да ни дават информация по пътя 
за забележителностите, покрай които 
минавахме. В автобуса имаше кафе 
машина и минерална вода, хубава му-
зика и приятна атмосфера за пътуване. 
Щом наближихме Австрия, г-жа Шума-
нова обстойно ни запозна с държавата, 
нейното устройство, забележително-
сти, икономика, култура, спорт, чисто-
та и подреденост. Пристигнахме рано 
в Провинция Залцбург, минахме през 
фестивалното селище Абтенац. През 
целия път ни заобикаляха цветя от кра-
сиви балкончета на снежнобели къщич-
ки без огради, огромни зелени поляни, 
на които пасяха крави, овце и гъски. 
В Рузбах ни настаниха в прекрасен 
хотел, който се казваше “Валкирия”. 

На следващия ден беше първото ни 
представяне, танцувахме и пяхме. 
Пяхме немска песен, за да уважим 
страната и да покажем таланта си. Аз 
направих дует с братовчедка си Ива-
на. Изпяхме песента „Замръкнала е 
хубава Яна“ и изпълнихме народни 
танци. Всички много ни се радваха, 
защото бяхме единствени българи. 
Ходихме до Залцбург и разгледахме 
замъците, къщата на Моцарт и пър-
вата железница. Градът е планинска 
част от Алпите и е заобиколен от 
върхове. На втория фестивален ден 
също пяхме. Тогава беше и награж-
даването. След което отидохме в ка-
тедралата, в която пяха изпълнители 
от Унгария. На другия ден си тръгнах-
ме с нежелание - толкова ни хареса 
там. На връщане минахме и през Ви-
ена. Беше много красиво. Довиждане, 
Австрия, до следващия път!

Яна Грозданова от 6 клас

Íà ôåñòèâàë â Àâñòðèÿ

Êëóá ïî ñëàäêàðñòâî
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Европейският ден на езиците се 
чества по идея на Съвета на Европа  от 
2001година ежегодно на 26 септември. 
Целта на празника е да се популяри-
зира богатото езиково  и културно раз-
нообразие в Европа и да се  насърчи 
изучаването на чужди езици във всяка 
възраст.

В нашата гимназия  Европейският 
ден на езиците бе отбелязан по ини-
циатива на 11б и 12 б клас и тяхната 
преподавателка по немски език госпо-
жа Ивелина Димитрова. В два последо-
вателни дни, 25 и 26.09., през голямото 
междучасие ученици и учители имаха 
възможността да напишат своя люби-
ма дума или мисъл на родния българ-
ски език и на изучаваните в гимназията 
чужди езици: английски, испански, ита-

лиански, немски и руски.  Приятна бе 
изненадата, че имаше мисли и на ив-
рит, френски и китайски. 

Споделените любими думи и мисли 
бяха обсъдени в часовете по немски в 
11б и12б клас. Най- често срещана е 
думаталюбов. Като важни теми в ми-
слите могат да се определят мечтите. А 
откровението“Обичам те!“ звучи краси-
во на всички езици. Трябва да се споме-
нат любими думи като: въображение, 
образование, копнеж, почтеност, прия-
телство.   

Оказа се , че на  родния български 
език думите и мислите са най- много. 
Преобладава темата за надеждата и 
любовта. 

Силно впечатление направи мисъл-
та „Светът е голям и спасение дебне 

отвсякъде!“. Напомняме, че има филм 
със същото заглавие и горещо го пре-
поръчваме, защото в него няколко по-
коления търсят не само физическо, но 
и духовно спасение, опирайки се на на-
деждата за бъдещето.

В споделените на английски мисли 
се откроява темата за самоусъвър-
шенстването.“ Beyourselfbecauseeveryo
neelseistaken!“.

Основна тема в мислите на испан-
ски са мечтите.“Hoyesundiaperfectopar
aempezaravivirtussuenos.“/ Днес е пер-
фектният ден да започнеш  да изживя-
ваш своите мечти. /  

На италиански това са любовта и 
музиката. „ La musica e una magiache 
non puo fi nire mai.“/ Музиката е магия, 
която никога не може да свърши./ 

На руски език това е въпросът за 
взаимоотношенията между хората.

“ Уважайте и любите друг друга!“
На немски езиктемите, които вълну-

ват са: упоритостта и волята да продъл-
жиш напред.“ ÜbungmachtdenMeister“, „ 
Ich kann, wenn ich will“, „ Stark zu sein 
bedeutet nicht, nie zu fallen, sondern 
immer wieder aufzufallen.“

За провеждането на инициативата 
бе необходима предварителна подго-
товка. Благодарим за отзивчивостта на 
госпожа Албена Николова за изготвя-
нето на красивите банери, с които она-
гледихме събитието. Благодарим и на 
господин Емил Адирков за  рамките за 
банерите.

Радваме се, че се създаде приятна 
атмосфера, в която всеки можеше да 
сподели любима дума или мисъл.

Благодарим Ви, че се включихте в 
отбелязването на Европейския ден на 
езиците в нашата гимназия

Îòáåëÿçâàíå íà Åâðîïåéñêèÿ äåí íà åçèöèòå
â Ïðîôèëèðàíà ãèìíàçèÿ “Êîíñòàíòèí Ôîòèíîâ“

Кое ли първо се е появило,
денят или нощта?
Дали сме тръгнали в мрака
или сме деца на светлината?
Родени сме от нещо,
но какво?
От бездната дошли сме,но защо,
светлина да бъдем в тук място?
Или пък светлото сме затъмнили
в нашето пространство мрак родили.
Деца на слънцето и мрака,
всякакви сме на земята.
Едно е ясно,тук за да живеем 
,светлина във мрака трябва да прелеем.

Кратък 
разговор,
а всъщност
ядът ме издава
Трайно как любовта се продава.
Ножът във ръката,
думата в устата .
Тук съм на вратата,
обръщам се и тръгвам,
лентата назад не връщам .
Болката от думата не се забравя,
дори и срещу извинение да се изправя.

.

Зее дупка в сърцето
есента настъпва във градчето.
Опустява ми душата,
но тежко носи се горката.
Целувката след откровение 
Гузна съвест без съмнение .
Тръгването ми настъпва,
тялото от болката претръпва.
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