Уважаеми гости, уважаеми родители, скъпи ученици и учители,
Не помня кога за последно сме виждали двора на училището толкова пълен! Добре
дошли отново в училище!
Мили ученици, надявам се, че се насладихте на прекрасно лято и се заредихте с
положителни емоции за новата учебна година. Приветствам с добре дошли и новите
попълнения в нашето голямо семейство – нашите първокласници и техните родители, както
и всички останали ученици, които избраха нашето училище, за да продължат своето
образование. Добре дошли в една невероятна отдадена на знанието общност и се надявам,
че ще успеем да оправдаем Вашите очаквания.
Предстои ни учебна година изпълнена с не по-малко предизвикателства от
предходната, но с помощта на целия екип от отдадени на работата си и отлично подготвени
педагогически специалисти и административен и обслужващ персонал, сме създали всички
необходими условия Вашите деца да се чувстват сигурни, уверени и спокойни, че ще
получат качественото образование, което заслужават.
С голямо старание и любов целият ни екип положи огромни усилия да подготви
училищната сграда за предстоящата учебна година, за което им благодаря сърдечно!
Искам да приветствам и новите попълнения в учителския колектив на училището.
Надявам се, че още от първия работен ден ще се почувствате като част от семейството на
Кирил и ще успеете да разгърнете още повече потенциала си и ще обогатите
професионалните си компетенции, повлияни от ентусиазма на своите колеги.
Надявам се, че новата учебна година ще ни пощади откъм обучение в електронна
среда, но ако се наложи всички ние ще влезем отново в битка с изпитанията, защото те ни
правят по-силни и затова сме по-подготвени от всякога.
Скъпи родители, предварително благодаря за подкрепата и търпението, което
проявявате в нелесния път към знанието, по който поемат децата. Ценим подкрепата Ви към
учителите и съпричастността Ви към училищния живот, защото всички знаем, че в едно
семейство всеки е важен и значим и всеки има своя принос към общото благо.
От сърце желая здраве на всички Вас! Нека бъде успешна и спокойна учебната
2022/2023 година! Нека бъдем непоклатими пред трудностите заедно, като едно цяло, като
едно голямо семейство, семейството на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Варна!
Честит празник и на добър час!
Дарина Димитрова,
директор на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Варна

