
Скъпи ученици, учители и гости на нашето тържество,

Днес за всички нас е празник на усмихнатите, на красивите и умните

млади хора - изпълнени с мечти, амбиции, със сили, здраве и любов - 

празник на Първо училище „Пенчо Славейков за новата учебна година.

Като директор отново заставам пред вас в този специален ден. И

винаги го правя с любов и с вълнение. С любов, защото наистина обичам

учениците и училището, защото ми е ценно и скъпо както миналото и 140-

годишната му традиция, така и неговото бъдеще. И с вълнение, защото

знам  каква  отговорност  лежи  на  нашите  и  вашите  плещи,  уважаеми

колеги, ученици и родители.

Предстои  ни  една  учебна  година,  изключително  динамична  и

изпълнена  с  предизвикателства  и  работа  по  множество  спечелени

проекти. Затова е важно всеки един от нас с очи, сърце и ум да се справи

с тях.

Защо очи?

Защото, ако си отваряме очите и виждаме най-важните неща, успехите

няма да закъснеят.
Защо сърце?

Защото  без  любов  и  сърце  всичко  губи  смисъл.  Училището  е  мястото,

където нашите сърца се срещат и опознават.
Защо ум?

За да тежим на мястото си, да желаем и да мечтаем да се развиваме. И не

на последно място - да станем добри хора. Именно от съчетанието на очи,

сърце и ум ние ставаме личности. Девизът на нашето училище - „Като първо

няма второ” - се основава на имената на Пенчо Славейков, Йордан Йовков,

Елин Пелин, Димчо Дебелянов, Цветан Радославов и дълга плеяда от учени

и изтъкнати дейци на изкуството - цветът на българската нация. Днешните



ученици са изпълнени със стремеж да бъдат достойни техни последователи.

На  този  ден  най-  развълнувани  са  тези,  които  за  първи  път

прекрачват прага на Първо училище .

Обръщам се към вас, скъпи първокласници, не само защото сте най-

малките и тази година ще бъдем заедно за първи път, а защото наистина

имате нужда от нашата любов и грижа. Гарантирам, че вашите учители са

добре подготвени и мотивирани, за да ви помагат. Гарантирам, че те обичат

децата, че мислят както за вашите първи стъпки в света на познанието,

така и за вашето бъдеще.

Обръщам  се  към  вас,  уважаеми  осмокласници.  Пожелавам  ви

търпеливо,  достойно  и  с  любов  да  извървите  пътя  към  овладяване  на

чуждите езици и новите технологии. Знайте, че ви очаква много труд и нови

предизвикателства. Затова ви пожелавам успех и целеустременост.

Обръщам се и към най- големите ученици.

Скъпи дванайсетокласници,  днес е вашият последен първи учебен

ден. Пожелавам ви пълна мобилизация и концентрация за учене. Защото

краят на 12. клас освен дипломи, трябва да ви донесе и удовлетворение и

гордост от постигнатото.

Скъпи колеги, на вас пожелавам неуморно да създавате и пазите 

най-голямото богатство на нашето училище - учениците. Призванието на 

учителя е да съхрани ентусиазма, вечния стремеж към знанието и да го 

допълни с мъдрост и опит. Желая ви здраве, духовни сили и упоритост, за 

да преодолеем заедно трудностите и предизвикателствата на днешното 

време.

Нека  любовта  на  учениците  бъде  най-ценното  признание  за

отговорния ни труд!

Уважаеми  родители,  вие  сте  наши  помощници  и  най-важни



партньори. Пожелавам ви да подкрепяте своите деца в нелекия им път към

знанието. Вдъхвайте им увереност и ги убеждавайте, че със своя труд и

упоритост ще станат успели хора!

Нека силата на знанието ни води напред и нагоре. Нека светлина

озарява пътя, по който вървим и успехите да си множим.

На добър час!


