
 

 

 

 

 
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 

 УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

 

 Поздравявам Ви с началото на една различна нова учебна година, но се 

надявам да е много успешна!  

 Първият учебен ден е специален за всяко българско семейство. Ден, в 

който си даваме сметка колко важно е образованието и колко голямо е 

общественото внимание към училището. Очакваме новата учебна година с 

познатия трепет, но този път той е премесен с въпроси и съмнения. Нека приемем 

новите реалности като изпитание, пред което ще се изправим, за да станем още 

по-силни и сплотени. Днешният 15-ти септември е начало на една учебна година, 

която носи предизвикателства, изискващи да сме единни, отговорни и 

дисциплинирани, да проявяваме съпричастност, толерантност и човещина, но и 

увереност, че заедно ще се справим с всичко очаквано и неочаквано. 

 Скъпи ученици – малки и по-големи, бъдете любознателни и смели, винаги 

изпълнени с мечти и със сила да ги постигате. Не се страхувайте от трудностите, а 

ги побеждавайте с усмивка! Нека новата учебна година бъде здрава и успешна! 

 За най-малките, децата от подготвителните групи и първокласниците, 

вълнението е породено от неизвестността и любопитството, с което ще прекрачат 

училищния праг. Вярвам, че училището ще ги заплени  с любовта и 

всеотдайността на учителите, с новите приятели,  с отговорите на многобройните 

детски въпроси.  

 Уважаеми колеги, както и да се променя светът, както и да се променяме 

самите ние, училището ще остане територия на духовност, на творчество и 

светлина. От всички нас зависи да го запазим и като пристан на сигурност и 

спокойствие. Затова Ви пожелавам да бъдете здрави, за да може училището да се 

съсредоточи в своята изначална роля – да образова и възпитава.  Продължавайте 

всеотдайно, с достойнство, последователност и нестихващ оптимизъм да водите 

своите ученици в света на познанието, предавайки им уроците на живота. Заедно 

ще успеем да се справим с всички предизвикателства! 

 Пожелавам на всички здраве, упоритост и удовлетвореност! 

 Успешна 2021/2022 учебна година! 

 

 
ГАЛЯ ПАВЛОВА 

НАЧАЛНИК РУО ВИДИН 


