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Димитър Николов: Нека новата учебна година да е по-успешна
понеделник, 16 септември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Кметът Димитър Николов отправя поздрав към всички учители, ученици и родители по повод първия
учебен ден.
"Уважаеми учители, ученици и родители,
За мен е удоволствие да ви поздравя с първия учебен ден. Това е празник, в който почитаме едно от найценните неща в човешкия живот - знанието.
Нашият народ от векове е приемал училището като храм, в който вярата и българщината са се
съхранили силни и непоклатими. Храм, в който предците ни са откривали светлината на просвещението
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и своето духовно извисяване.
Днес ние продължаваме тази традиция с увереност и оптимизъм. С гордост може да заявим, че Бургас
има модерни училища, с обновени кабинети, в които се прилагат най-съвременните и иновативни
методи в обучението. От тази година стартира и новата програма на Община Бургас, която нарекохме
"Първокласно начало". Благодарение на нея децата, които за първи път прекрачват училищния праг, ще
се обучават в обновени и модерно оборудвани кабинети, по осъвременени програми.
Първият учебен ден носи предизвикателство за всеки един от нас.
Уважаеми учители и педагози, вие отново поемате мисионерството да давате знание на бургаските
деца. Нека професионализмът и любовта към тази изключително благородна професия ви помагат в
работата с тях. Знам, че учителството не може да се практикува, ако човек не влага в него цялото си
сърце и душа. Затова бъдете все така упорити и амбицирани в постигането на целите си, защото от
това зависи бъдещето на нашите деца и нашия град.
Скъпи ученици, предстои ви една изпълнена с предизвикателства учебна година. Нека тя ви донесе
много радост, успехи и нови приятелства. Отнасяйте се с уважение към своите преподаватели и не
забравяйте, че всеки усвоен труден урок е крачка към сбъдването на вашите мечти.
Уважаеми родители, бъдете винаги силна опора на своите деца. Давайте им смелост да вървят уверено
по пътя към новите знания, да носят дух на откриватели и мечтатели.
Нека си пожелаем новата учебна година да бъде още по-успешна, нашите учители с гордост и чест да
изпълняват просветителската си мисия, а бургаските деца да спечелят още повече медали от
национални и международни олимпиади.
Честит първи учебен ден и на добър час!"
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