
Здравейте г-н Илиев, 
Казвам се Лидия Лазарова и съм майка на Максим Лазаров от 7а клас.  
 
Позволявам си да се обърна към Вас, тъй като детето ми тази година завършва седми клас 
в повереното Ви училище.  
Тази учебна година беше всичко друго, но не и "нормална". Точно в такива кризисни 
моменти добрите лидери показват на какво са способни. 
Благодаря Ви за това, че навременно, бързо, спокойно и уверено, успяхте да се справите 
със ситуацията. Уверявам Ви, че усилията Ви бяха достойно оценени от нас, родителите.  
 
В нашия клас, освен извънредното положение, имаше и още едно сериозно 
предизвикателство - смяна на учител, и то по критичен за седмокласниците предмет - 
български език и литература. Бих искала да благодаря от сърце на г-жа Милка Пеева, 
която се справи блестящо с предизвикателната задача да преведе седмокласниците през 
трудния път до матурата, без дори да е имала време да ги опознае на живо.  
За г-жа Пеева бих казала, че е изключителен професионалист - непрекъснато пращаше на 
децата допълнителни материали, в структуриран и лесен за разбиране формат. Не съм си и 
представяла, че с моето дете, по време на вечеря, ще разговаряме за мъката на Гунчо и 
благородната лъжа на Моканина. От сърце - БЛАГОДАРЯ на г-жа Пеева! За усилията, 
за отдадеността, за енергията! 
 
Не мога да не отделя внимание и на нашата класна - г-жа Ивелина Павлова. Истински 
Учител - от тези, които помниш цял живот. Строга и категорична, когато се налага, но 
винаги справедлива. На разположение почти денонощно - както за децата, така и за нас - 
родителите.  
Г-жа Павлова спечели това, което се печели най-трудно - доверието ни. В същото време, 
тя непрекъснато раздаваше това, което е най-оскъдно в наши времена - грижа.  
Г-жа Павлова е прекрасен педагог - часовете по руски бяха разнообразни и никога не са се 
ограничавали само до задължителния материал - имахме петминутки, десетминутки, 
проекти и много други инициативи, които предизвикваха децата да се състезават помежду 
си и да се мотивират да учат повече.  
Часовете на класа бяха посветени на теми, които са важни за децата - в тези часове си 
говориха открито и честно по всякакви теми - за добротата, за ценностите, за агресията. Г-
жа Павлова се доказа като изключителен професионалист.  
Г-жа Павлова е класен ръководител, който е винаги на разположение. Спокойно мога да 
кажа, че аз бях най-информирания родител сред моите колеги с деца в други училища - за 
всичко, което се случва - с пандемията, с матурите, с начина на подаване на документи и 
проверка на резултатите, с начина на кандидатстване...след всеки училищен съвет или 
среща на училищното настоятелство получавахме в групата, почти в реално време, 
информация за всичко, което трябваше да знаем. Това ни даваше увереност, че децата ни 
са в добри ръце и училището се грижи те да получат знания, независимо от ситуацията.  
БЛАГОДАРЯ на г-жа Павлова! 
 
Аз самата съм възпитаник на това училище - випуск 96-та. Това беше и причината да желая 
да поверя детето си на Вас, още от предучилищна възраст. Осем години по-късно, съм 
щастлива да споделя, че училището е все така стабилно и предоставя добро образование 
на учениците си.  
 
ЗА ВСИЧКО ТОВА - БЛАГОДАРЯ! 
НА ВАС, НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, НА ПРЕКРАСНИТЕ УЧИТЕЛИ И НА 
ЦЕЛИЯ ЕКИП НА 8-МО СУЕО АЛ.С.ПУШКИН! 
 
С уважение, 
Лидия Лазарова 
 


