
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО

СЕЛСКО
СТОПАНСТВО

„ХАН АСПАРУХ“
ИСПЕРИХ

Основна цел на проекта е създаване на 

условия за повишаване на потенциала на 

учениците и възможностите им за успешно 

завършване на средното образование чрез 

допълване, развиване и надграждане на 

техните знания, умения и компетентности, 

придобити в рамките на задължителната 

им подготовка в училище.

Групи за извънкласни дейности за
ученици с обучителни затруднения са:
”Ние сме покорители на английския
език”
“Готови за матура”
“Забавна математика”
“Занимателна физика”

“Ние творим”
“Общуваме на английски език”
“В света на цифрите”

“Да говорим на френски език”
Клуб “Английски език”
“Природата около нас”

“Държавно и фирмено управление”
ВК “Ханове”
„Футболни таланти”

Тотална хегемония на ПГСС "Хан Аспарух" във
волейбола на зонално ниво. След вчерашния 
безапелационен успех на големите, днес юношите
8-10 клас се наложиха над своите връстници от 
зоната. Състезанието се проведе в Силистра и се 
класираха на финалите в Бургас. Чувството е 
велико - два отбора в топ 10 на страната!



В професионалната гимназия са 
сформирани осемнсадесет групи за 
извънкласни дейности, от които осем са по 
интереси и десет за ученици с обучителни 
затруднения.

“Ценности и родолюбие”
Учениците от клуба се включиха в тържественото 
отбелязване на 140 години от Освобождението на 
България в пред паметника на Хан Аспарух в центъра 
на град Исперих. Въпреки мразовития ден, родолюби-
вите ученици поднесоха венец и сведоха глави пред 
подвига на на хилядите знайни и незнайни воини, 
дали живота си за освобождението на Родината ни. 

Групи за извънкласни дейности по 
интереси са:
“Ние, българите!”. Ученици от различни 
етнически групи обединени от идеята на един 
учител да проучат, възобновят и възстановят 
забравени български обичаи и традиции в една 
неформална среда. Включването им в кръжока: 
"Ние, българите" способства за интелектуалното 
им развитие, като придобиват знания и умения в 
театралното и артистичното изкуство, хореограф-
ско поведение, дикция и начин на изразяване.

“Европейски хоризонти” 
                                                 Учениците усвояват
                                                 знания и умения за 
                                                 създаване и развитие 
                                                 на Европейския съюз, 

повишават самочувствието 
си на можещи и значими 
граждани на ЕС.

“Клуб Екология”

“Пази ме! Не си сам на пътя”

Във връзка с отбелязване на Световния ден за въз-
поменание на жертвите от пътнотранспорни про-
изшествия, клубът „Пази ме! Не си сам на пътя!“  
заедно с РУ полиция на град Исперих,  проведе ак-
ция под мотото „Послание на есения лист“ . 
Акцията е част от Националната кампания по пре-
венция на пътните злополуки, която се провежда 
преди началото на зимата.
Есенният лист, който учениците поднесоха на шо-
фьорите, е символично пожелание за безопасно 
движение през предстоящия труден и опасен зи-
мен сезон и е препоръка за безопасно шофиране,
добра подготовка на автомобила за зимата, шофи-
ране с намалена скорост, толерантност на водачите 
към трудно подвижните деца и възрастни пеше-
ходци върху хлъзгавите настилки и други важни 
препоръки.
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