І. ЗНАМЕНА

1.
1. ЗНАМЕ ВЕТЕРАН
Това е първото знаме на училището, връчено на 18.04.1984г. Цвят червен.
Лицева страна – извезан портретът на патрона и надпис ЕДИННО СРЕДНО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ; задна страна – девиз,
характерен за времето.
Знамето се съхранява в училищния музей,
пред него се заклеват
удостоените със званието „Вапцаровец” , с него се прощават випускниците,
завършващи училището.
2. УЧИЛИЩНО ЗНАМЕ
Утвърдено с решение на Педагогическия съвет през 2009г. Цвят син. Лицева
страна – извезан ликът на патрона на училището и надпис СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” гр. Айтос; задна
страна – стилизиран знак на просвещението и девизът на училището: „Ние
растем в училището, училището расте чрез нас”.
Знамето се съхранява в кабинета на директора. Участва във всички
училищни ритуали.
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3. УЧИЛИЩЕН ФЛАГ
Утвърден с решение на Педагогическия съвет през 2009г. Цвят бял. От двете
страни е изобразено училищното лого.
Носимият вариант на флага се съхранява в кабинета на директора. Флагът се
вдига на пилона на училището на 15.09 и се сваля на 30.06 за отбелязване на
началото и края на учебната година. Флагът се носи на всички масови
извънучилищни инициативи.

ІІ. ДЕВИЗ НА УЧИЛИЩЕТО

„НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО , УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС”
Девизът илюстрира неразривната връзка между училището и всеки един
член от училищния колектив, показва двупосочната роля и обусловеност на
процеса на развитието. Училището помага на
учениците, учителите,
служителите да израснат като личности и професионалисти. Учениците,
учителите и служителите изграждат и издигат авторитета на училището с
труда и постиженията си.

ІІІ. УЧИЛИЩЕН ХИМН

ВАПЦАРОВЦИ
Простор за децата, закрилаУчилище, наш дом си ти!
С вапцаровска вяра и сила
окриляш сърца и мечти!
Айтос очите си древни
е вперил с надежда и зов
към теб, че така са потребни
знания, мъдрост, любов!
След време оттук отлетели,
ще сбъдваме дръзки мечти.
От тебе най-светлото взели,
към своето утре летим!

Химнът на училището е създаден през 2005г. Автор на текста е учителката
поетеса Соня Денева. Музиката е написана от преподавателката по музика в
училището Таня Бижева - Ангелова. Студиен запис на химна е направен пред
2008г. в изпълнение на ДВГ „Усмивка” към училището.

ІV. УЧИЛИЩНО ЛОГО

Логото стилизирано представя училището чрез инициалите на патрона, чрез
вида на учебното заведение и населеното място, в което се намира. Българското
знаме, вградено в буквата „В”, показва обвързаността на образователните цели с
националните ценности и духовен потенциал, а европейското знаме – стремежа
към издигане нивото на образованието до европейските и световни стандарти.

V. КЛЕТВА НА МЛАДИЯ ВАПЦАРОВЕЦ

Приемам званието „Вапцаровец” с гордост!
Обещавам:
да се уча прилежно;
да пазя и издигам авторитета на родното училище;
да тача паметта на нашия патрон –
поета Никола Вапцаров;
с делата и помислите си да бъда
достоен ВАПЦАРОВЕЦ!
ЗАКЛЕХ СЕ !
Клетвата се произнася на ритуал по присвояване званието „Вапцаровец” от
първокласниците и от всички новоприети в училището ученици. Ритуалът се
провежда на 1 ноември – Деня на народните будители.

