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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМА Д-Р ЛИЛОВА,
Приемете най-сърдечни поздравления и искрени благопожелания по
повод началото на новата учебна 2022/2023 година. Сърдечно Ви благодаря за
поканата да бъда гост на празничното й откриване в 2. Средно училище
„Академик Емилиян Станев”
гр. София, една от най-иновативните и
авторитетни образователни институции в нашата столица.
От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските
учители и лично от мое име Ви приветствам за прекрасните инициативи за
тържествен водосвет и откриване на изложбата на тема: „Знай своя род и
език”, организирана съвместно с Държавната агенция за закрила на детето,
които още от Първия учебен ден поставят на фокус изконния стремеж към
просвета и вяра, и възпитанието в добродетели и родолюбив — толкова
необходими за ценностната ориентираност на подрастващите именно сега.
Нека и занапред Вашето училище да продължи да бъде неизчерпаем
източник на познание и сила, отговорност и подкрепа на младите хора със
солидни знания, какъвто е и заветът на акад. Емилиян Станев, един от найзабележителните български писатели на 20. век, пазител на патриархалния
свят, но и на стремежа към пробуждането на новото.
-

Приемете моята искрена благодарност към Вас за ползотворното и
отговорно социално партньорство със СБУ в името на издигането на
авторитета на българския учител, което, уверена съм, ще продължи и
занапред.
УВАЖАЕМА Д-Р ЛИЛОВА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Поздравявам Ви за неуморния труд и търпението, с които дарявате
Вашите възпитаници, както и за успешното взаимодействие с
родителската общност.
Дълбока почит към всички Вас за енергията и старанието, които
влагате в тяхната подготовка и подкрепата, която им оказвате, за да
реализират множество успехи и съкровени мечти. Нека новата учебна
година Ви донесе още по-широки хоризонти за съчетание на традициите в
образованието с креативност и иновативни подходи и все по-големи
творчески върхове. Вие сте призвани и благословени с Вашата мисия да
възвисявате любовта към знанието!
На Вашите ученици от сърце желая да бъдат смели личности,
отговорни българи, утвърждаващи непреходните национални и европейски
ценности.
От сърце желая на всички Вас здраве, успехи, нестихваща воля и
увереност да следвате неотклонно пътя на духовността, вярата и
просветата и през новата учебна 2022/2023 година.
НА ДОБЪР ЧАС!
С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ:
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАК

