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Три отличия „Ученик на годината“ навръх патронния
празник на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“
За педагог на
годината бе обявен
зам.-директорът по
учебна дейност
Иванка Огнянова за
принос в издигане
авторитета на
училището
Заслужили ученици и
изявени преподаватели
бяха удостоени с
награди по повод
днешния патронен
празник на СУ „Св.Константин-Кирил Философ“. Въпреки необичайната ситуация, която
стана причина празникът да се проведе виртуално, бе спазена традицията за връчване на
отличия.
Първият носител на наградата „Ученик на годината“ е Свилен Рибаров от IV а клас. Той е
победител в множество регионални състезания по математика и е показал отлични
резултати на състезанието „Знам и мога“.
Наградата „Ученик на годината“ в прогимназиален етап получи Април Мендева от VII б
клас – победител в областния кръг на олимпиадата по български език и литература,
представител на регион Пловдив на националния кръг; победител в областните състезания
„Свети Иван Рилски“ и „Стъпала на знанието“.
С приза „Ученик на годината“ в гимназиален етап бе удостоен Пламен Вълчев от VIII а
клас – победител в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование,
представител на регион Пловдив на националния кръг; победител в областното състезание
„Стъпала на знанието“.
За педагог на годината бе обявен зам.-директорът по учебна дейност Иванка Огнянова за
принос в издигане авторитета на училището.
„Ако днес ни има като народ, ако днес се гордеем с древната си история и самобитна
култура, то в голяма степен го дължим на Кирил, на този свят човек, на този мъдър
философ, на този всеотдаен просветител и борец за равнопоставеност между народите.
Константин-Кирил прекрачва с прозренията си столетия и защитава възгледите си, че за
да свършиш добро дело, първо трябва да го разбираш, за да славиш Бога, словото трябва
да идва от разума и от сърцето. В това трудно време всички имаме нужда от духовна сила
и надежда за бъдещето. Нека светлият пример на нашия патрон да укрепи духа ни!“,
обърна се в приветствието си към ученици и учители директорът на училището Елена
Костадинова.

