
Уважаеми родители, преподаватели, ученици 

 от СУЕО „А.С.Пушкин“ 

През учебната 2019/2020 г. Училищното настоятелство предложи нови модели и материи 

униформи. Причините: 

1. Униформите не са променяни от 17 години. Кройките са остарели. Материите –

неактуални. При някои деца предизвикват алергични реакции. Постепенно учениците 

отказват да ги носят. 

2. Многократно през последните години родителите повдигаха въпроса за промяна, която 

не беше предприемана по редица причини, най- вече административни.  

3. Няма единна концепция за вида на облеклото. Поддържат се над 4 цвята и над 2 вида. 

Това сериозно затруднява производителите, увеличава цената, разводнява идеята за 

униформа. Всички други училища имат облекла в един цвят и кройка, с допълнителни 

елементи. 

4. Фирмите, които обслужваха досега поръчките са с работно време, което затруднява 

родителите. Намират се на 2 различни места за всекидневни и спортни дрехи. Работят 

само с поръчка, често без възможност  да се закупуват готови бройки при нужда, макар 

че от доста време би трябвало вече да са наясно с пазара.  

5. Родителите намериха с времето различни варианти да „избягат“ от производителите: 

купуват по- качествени дрехи от други магазини и марки, сайтове и разпродажби. 

Плащат допълнително за поставяне на емблеми, мито, доставки... Губят време и 

полагат излишни усилия. 

Ето защо, след близо 3- месечно проучване и преговори, УН предложи нов производител, 

който изпълнява всички поставени условия към момента. Толерантен е към изискванията ни и 

предложи най- доброто съотношение между цена и качество. Има готовност да поддържа 

наличности. Предлага алтернативни начини на доставка и банкови плащания, 6-дневна 

седмица на работно време, отлично обслужване...., което не е маловажно в съвремието ни. 

 Спряхме се на базови цветове: бяло и тъмносиньо. Мотивите ни са: да има 

приемственост с досегашните бели ризи и допълнителен по- практичен цвят за 

ежедневието, имайки предвид, че цветовете на у-щето са синьо и жълто.  

 До април 2020 г имаме ангажимент да пуснем анкета- допитване до родителите 

и учениците за моделите и кройките.  

 През май 2020 ще се избере окончателно производител и модел /резултат от 

анкетата/. 

 !!! През 2019/2020 учебна година ще важат всички модели и цветове, както 

стари, така и нови и това ще продължи, докато стават или са предпочитани от 

учениците. Няма да загубят своята актуалност. Само изборът става по- голям. 

 Новите модели  ще са задължителни за новоприетите ученици през учебната 

2020/2021 година. 

 След май 2020 г вече ще има само един производител и само един или най- 

много 2 цвята и модела, а старите няма да могат да бъдат поръчвани повече. / ! 

но ще могат да се доизносят при желание!/ 

С всички тези действия и предложения имаме единствената цел да улесним родителите и 

предложим на децата по- качествени и красиви дрехи. Предоставен е дълъг гратисен период с 

подкрепата на ръководството. Благодарим им за проявеното разбиране и толеранс!  


