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С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД 
 

      БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО - ПОСЛАНИЕ 
 
        Уважаеми родители, 

Вече трета поредна седмица образователната система в България е 

подложена на изпитание. Учителите с педагогически такт използват своите 

умения, знания и методики, за да докажат за пореден път, че българският учител 

е истински професионалист и добър човек. И наред с ръкоплясканията, които 

получаваме от обществото, ние, учителите, сме убедени, че всичко се случва, 

благодарение на подкрепата и съпричастността на ВАС – РОДИТЕЛИТЕ! 

Затова ВИ БЛАГОДАРИМ! 

Благодарим, че в момент на изпитание, вие сте до нас, подкрепяте нашите, 

ваши деца, напътствате ги, стоите до тях и заедно успяваме! Успяваме от 

разстояние да учим, творим, пеем, рисуваме и спортуваме! Успяваме от 

разстояние да сме заедно, комуникирайки чрез технологиите на съвремието! 

Споделяме тревоги, радости, и разбираме, колко важно е да сме единни! 

Заедно, родители-учители-ученици, в това време на изпитание пред целия 

свят, превъзмогваме ситуацията и се справяме. Наред с Вашите ежедневни 

задължения и ангажираност, Вие успявате да влезете заедно с децата си в час и да 

участвате търпеливо в учебния процес. Това е геройството на нашето време! И ние 

се прекланяме пред ВАШИЯ ГЕРОИЗЪМ И СТОИЦИЗЪМ! 

Смели сме, защото ни повярвахте, справяме се, защото сте до нас, ще 

успеем, защото сме единни и вярваме, че един ден, когато се завърнем в класните 

стаи, ще сме по-добри и с радост ще продължим да работим в името на нашите 

деца! 

Сега, в тези трудни дни, най-важното е да опазим живота и здравето на 

децата, на себе си! Затова бъдете здрави, силни и все така борбени и отговорни 

родители! 

НАЙ-СЪРДЕЧНО ВИ БЛАГОДАРИМ! 

 

От екипа на Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 

общ. Хаджидимово, обл. Благоевград 
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