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До
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от
родителите на ученици от 4а клас при 20 ОУ „Тодор Минков“, гр. София, випуск 2021-2022

Уважаема г-жо Началник,
Уважаема г-жо Директор,

От името на родителите и учениците от 4а клас, випуск 2021-2022, бихме искали да изразим
своята благодарност и признателност към работата на класния ръководител – г-жа Паулина
Стоева.
На 15 септември 2018 г. всички ние, доведохме за ръка своите деца и ги преведохме през
портала на 20 ОУ „Тодор Минков“ – изпълнени с вълнение, надежди, доза страх (пред
неизвестното), но и гордост от порасналите ни малчугани. Предадохме ги в ръцете на класния
ръководител – г-жа Паулина Стоева, която в следващите четири години се превърна в техен
ментор, проводник на знанието за света – света на числата, на буквите, на отношението, на
правилата, на уважението. Заради целодневната форма на обучение, в първите три години от
ученическия си стаж, нашите деца прекарваха повече време от седмицата в сградата на
училището, респективно в компанията на класния ръководител, отколкото у дома. Децата ни
ходеха на училище с желание и се променяха по забележителен начин. Вярваме, че голяма
заслуга за това носи г-жа Стоева. С търпение, доброта, но и с твърда позиция, тя успя да превърне

4а клас – родители и деца - в отбор. Отбор, който играе заедно, помага на нуждаещия се,
аплодира бурно изявилия се, подкрепя, решава конфликтите диалогично, справя се с
трудностите отборно.
Предизвикателствата, които бяха наложени от КОВИД в училищната сфера не бяха малко.
Бързата трансформация на учебния процес в онлайн формат е заслуга, както на институциите и
администрацията, в лицето на управлението на 20 ОУ, така и персонална – на всеки от
преподавателите в училище. Смело и с нескрита гордост можем да заявим, че нашите деца
преминаха през това Непланирано предизвикателство успешно – натрупвайки безценен опит,
работейки все така усърдно и отговорно, използвайки пълноценно ресурса на новия формат на
обучение под вещото ръководство на своя класен ръководител. Със своя безспорен
педагогически опит и инстинкт към детската психология, г-жа Стоева въведе система на работа,
съобразена с индивидуалните особености на децата, но и подчинена на общи правила. В клас
децата ни винаги са били подкрепяни да изявяват талантите си, да споделят мечтите си, да
задават въпроси, надхвърлящи задължителния учебен материал, да търсят/получават подкрепа
и съвет в ситуации, да се отнасят с уважение и респект към авторитета на преподавателя, да
носят и отстояват личната отговорност за ежедневните си действия, думи, реакции. Всичко това
не би било възможно без да имаме този отборен механизъм в действие.
Смятаме, че сега е изключително важно да дадем още един нагледен пример на децата си за
това, колко е важно да изразяват гласно мнението си, подкрепата си. Да дадем – всички заедно
гласа си за Добрия пример, който г-жа Стоева олицетворява за нас. И да изкажем още веднъж
нашата признателност към нейния труд и нейното призвание с едно голямо БЛАГОДАРЯ!

Благодарим Ви, г-жо Стоева! За нас беше чест и удоволствие да бъдем заедно в последните (но
и първи, фундаментални за по-нататъшното развитие на нашите деца) 4 години!

На добър час с Вашия следващ отбор победители!

С уважение,
Родителите на ученици от 4а клас при 20 ОУ „Тодор Минков“, гр. София, випуск 2021-2022

