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Скъпи ученици! Уважаеми учители, родители, гости!
Добре дошли в ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Пловдив!
Добре дошли в новата 2021-2022 учебна година!

Всяка учебна година е важна, но не всяка носи толкова много промяна и
надежда. Преди да ни даде  възможност да насърчим умовете и творчеството на децата
на България – на вас – нашите ученици, настоящата учебна година ни дава възможност
да провокираме куража и вярата у Вас. Започваме новата учебна година в ситуация на
много неизвестни, но точно тази ситуация мобилизира усилията както на учители, така
и на ученици и родители, за да се справим с предизвикателствата и да продължим
уверено напред, надграждайки знанията, любовта и благодарността които гарантират
нашето настояще и нашето бъдеще. Вие сте бъдещето на страната ни и на света! Затова
ви поздравявам с добре дошли и ви пожелавам здрава и ползотворна учебна година.
Пожелавам Ви да уважавате своите учители и да вземете от тях всичко, което могат да
Ви дадат - мъдрост, знания и опит. Бъдете любознателни и мечтайте – това винаги ще
Ви тласка към развитие и ще ви води към нови хоризонти.

Скъпи ученици, нека именно мечтите Ви дадат сили, за да преминете през
интересните дни, изпълнени с уроци, олимпиади, конкурси и състезания. Приемете ги
като предизвикателство и условие за проява на Вашата воля и упоритост, на жаждата Ви
за нови знания. И бъдете спокойни –  не се притеснявайте от грешките, които
допускате. Грешките са най-естественото нещо, което всеки човек прави, за да научи
по-добре уроците си, да се поучи от тях и натрупал опитност да продължи по-уверено
напред към нов успех. Помнете, че до Вас са Вашите учители. Те ще Ви напътстват и
подкрепят когато ги потърсите. Не се притеснявайте да търсите тяхната помощ.
Служейки на Вас, те раздават и осъществяват самите себе си, давайки Ви не само
своите знания, но и своята човечност, като не забравят, че тяхната  първа задача е да Ви
възпитават и образоват. Основната задача на училището днес е да подготвя за живота
личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами нужните знания, да се
справят с проблеми в учебна, професионална и житейска ситуация. Пазете традициите
на нашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите
преподаватели!

Специален поздрав отправям към нашите нови ученици – добре дошли в нашето
училище. Благодарим, че с избора си изразихте вярата си в нашия професионализъм.
Уверявам ви, че ръководството на училището и целият екип ще направим всичко, което
е по силите ни, за да оправдаем вашето и на вашите родители доверие.

На всички пожелавам радостна и ползотворна учебна година!
Честит първи учебен ден и на добър час!
Бъдете здрави и нека реченото бъде сторено!

Стефан Кичуков
Директор на ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
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