Уважаеми родители,
На прага на учебната 2017-2018 година Ви приветствам с
добре дошли в 119 СУ.
Усилията на всички учители и служители са насочени към
това да подготвим най-добрите условия за началото на учебната
година, за да могат вашите деца, да се чувстват щастливи,
защитени и сигурни.
Убеден съм, че всеки един учител ще даде максимално от
себе си, за да подготви по най-добрия начин учениците си.
Вашата подкрепа и добър сигнал са от изключително
голямо значение.
През годините 119-о нараства все по-динамично и в
началото на настоящата година ще прекрачат прага му повече от
1600 ученици. Този факт ни задължава да проявим още поголяма загриженост, за да предоставим сигурност на всяко едно
дете и ученик. През годините пропускателният режим на
училището ни, бе силно либерален. Увеличеният брой на
учениците, както и естеството на времето, в което живеем, ни
призовава да сме много по-наблюдателни и силно рестриктивни.
От началото на учебната година влизането и излизането на
всички ученици и учители ще бъде единствено през централния
вход на улица Латинка. Дворът на училището в учебно време ще
е достъпен само за учениците, обучаващи се при нас.
Използването на дворното пространство от родители и граждани
можем да си позволим само след края на учебните часове и в
почивните дни.

Напускането на сградата от ученици по време на учебния
процес, с взаимни усилия ще ограничим до минимум, с цел да ви
подарим сигурност и спокойствие.
Всички учители се надяваме, че добре
разбирате
потребността от по-засилен контрол на пропускателния режим и
всички сме с добрата надежда, че ще подкрепите усилията ни.
Въпреки вероятността от известно неудобство за някои от
вас, съм убеден ,че няма нищо по-важно от живота, здравето и
сигурността на децата, които сте ни поверили.
Само и единствено с общи усилия можем да постигнем
малко повече ред и отговорност, силно потребни на всеки един
подрастващ, за да бъде щастлив в учебната среда.
Пожелавам си добро сътрудничество с всеки един от вас,
добронамереност и силна диалогичност.
Убеден съм, че наред с добрата подготовка на всеки един
ученик, най-важното си остава опазването на здравето му и
гарантиране на сигурността му.
Целият ни педагогически колектив се обръща към вас с
настоятелен апел за вашата подкрепа.
Щастлива и успешна да е учебната ни година.
С респектиращо уважение и добри мисли към всеки един
от вас и към всеки ученик!

Диян Стаматов

