
Уважаеми учители и колеги, почитаеми родители и гости, скъпи деца и 

ученици, 

Добре дошли на първия учебен ден в Девето основно училище „Пейо 

Яворов“! 

Чувствам се изключително горда да имам честта да ръководя това 

прекрасно училище повече от 22 години и да продължаваме да 

празнуваме славната история, докато работим заедно за развитието и 

подобрението на най-модерното и прогресивно основно училище в 

община Благоевград. 

Девето ОУ „П. Яворов“ е преживяло много предизвикателства от 

основаването си преди 35 години. Струва си да отбележим демографската 

криза, емиграцията, сегрегацията, масовата фиктивна адресна регистрация 

на жителите на квартал „Ален мак“, извънредната епидемична обстановка 

и преминаването от присъствено към онлайн обучение. Тествана 

многократно, нашата малка училищна общност доказа, че имаме 

способността да отговаряме на предизвикателствата. Това, което ни 

определя през изминалите 35 години е смелостта, креативността и 

взаимното уважение един към друг на учители, ученици и родители. 

Уважаеми родители, 

Изразявам възхищението си от Вашето партньорство! Тъй като не сме 

излезли от извънредната обстановка, разчитаме на Вас със сигурното 

знание, че онези връзки, които са създадени в критичва ситуация, са 

послужили само за обогатяване и засилване на добрите 

взаимоотношения. Вдъхновихме се взаимно да живеем с надежда и да се 

изправим пред бъдещето с твърда убеденост, че ще излезем от всяка 

криза по-силни от всякога. Ние Ви оценяваме все повече, защото 

сътрудничеството ни е в името на живота, здравето и доброто 

образование на нашите деца. 



Образователно и във всяко едно отношение ние избираме да водим, а 

не да следваме. 

Девето ОУ „П. Яворов“ е единственото училище в община Благоевград 

и едно от малкото в страната, което 15 години е координатор на 

европейски проекти за училищно партньорство, обмен на добри практики 

и образователна мобилност по програма "Еразъм+“ на Европейския съюз. 

Единствено в нашето училище в Благоевград се осъществява 

предучилищна подготовка от 25 години и ние сме горди, че възобновихме 

традицията и сформирахме подготвителна група. 

Въпреки ограничените бюджетни средства, намираме допълнителни 

възможности за подобряване на материалната база и условията на 

обучение и труд. В тази връзка ще вметна, че сме създали временна 

организация за ползване на нови класни стаи до приключване на 

ремонтните дейности в началото на месец ноември. 

Уважаеми колеги, 

Гордея се, че възприемате дигиталните технологии със скорост и 

ентусиазъм, което е показателно за Вашия силен ангажимент за 

професионално развитие. Всъщност, имаме енергично тяло от учители, 

които притежават креативност и умения да увличат всички, което не може 

да се намери в повечето училища. Вярвам, че този колективен дух ще 

донесе големи успехи на нашите ученици. 

За учебна 2020/2021 година сформирахме една маломерна паралелка 

в първи клас, което е чудесно! Силно вярвам, че малкото количество е 

знак за високо качество. Не е необходимо да изброявам и останалите 

ползи – сигурност, безопасна и здравословна среда и индивидуална грижа 

и внимание на всяко дете. 

И накрая, но не на последно място, бих искала да поздравя нашите 

деца от подготвителната група, първокласниците и всички ученици. 



Мили деца, 

От сърце ви приветствам с Добре дошли на училище! Уважавайте 

вашите учители и родители, спазвайте правилата в училище, обичайте и 

помагайте на вашите съученици! Бъдете любопитни и любознателни, 

мотивирани и мотивиращи! Бъдете здрави и отговорни за собственото си 

здраве!  

На всички Вас колеги, родители и приятели на Девето ОУ „ П. Яворов“ 

пожелавам здраве, сила и късмет! На добър час през новата 2020 / 2021 

учебна година! 


