
Осмата ни учебна година завършва след седмица,  но тържеството за края й  
ни събра на 29 юни в салоните на посолството ни,  посрещнати от посланик  
Ангел Чолаков и от господин Христо Гутев. Празникът, както вече сме свикнали, 
беше прекрасен. Но не него ще ви разкажа този път.  

След изключително тежката за училището година, пълна със сътресения, с борби, с предателства, 
с несъстоятелни обвинения, с лични битки, с некоректни постъпки, родители, хванати “в плен”, с 
позиви, с петиции, с опити за дестабилизация, със заплахи чрез адвокати... слагаме край на радио 
“тротоар” и ви поднасяме информацията от източника.

В началото на учебната година в управлението се оформиха групировки, които отказаха да 
вървят по поетия от училището път.  Дадохме им дълъг кредит на доверие в убеждението си, че 
промените, които искат, може да са добри за развитието му. След поредица от неудачни, а 
впоследствие и вредни решения и действия, снехме категорично доверието си от тях. Непоправимото 
обаче беше направено и то отприщи цялата поредица от случки и факти. Част от учителите заеха 
страна, както и един от хората, които са подмагали финансово училището от самото му основаване. 

Списъците на децата и учениците, с всички лични данни, които семействата са ни поверили, бяха 
изтеглени от хора, които бяха за няколко месеца в управлението. И бяха използвани с цел вредене  
на авторитета на тази основна и значително по-многобройна част от училището, която не застана  
на тяхна страна. Електронните пощи на родителите редовно бяха пълнени с клевети, с подписки,  
със злост. Изпращаха се смс-и. Петиции се организираха на тротоара, включително и от учители  
на училището. Родителите бяха въвлечени в лагерите.

Наложи се дори асоциацията да осребри разходи за адвокати, ангажирани от някои вече бивши 
управители за сплашване и за всяване на паника сред родителите, както и за никога неполучени 
адвокатски услуги. Това са неща, които никога няма да бъдат върнати назад, колкото и енергия  
да сме впрегнали в посока възтържествуване на правдата. Но въпреки това има смисъл.

Същевременно се пречеше всячески на създаването на Правилник на училищната дейност  
на Асоциацията, но най-вече с демонстрация на липса на интерес, периодично прекъсвана от грозни  
и недостойни писмени агресии. 

Днес Правилникът е факт. Приет е от широко мнозинство от Управителния, Родителския  
и Педагогическия съвет. Той урежда взаимоотношенията между различните органи, разпределя 
отговорностите, правата и задълженията на всеки, който работи във или за училището. Вярваме,  
че това е здравата основа, на която ще стъпи училището, за да надживее всяка бъдеща човешка 
злонамереност и зловредност. Вярваме,  че това е гаранцията му за живот, дори и един ден нечий 
личен интерес да успее да събори асоциацията на колене.  Никой не е застрахован от лошото. 
Надяваме се, че успяхме да застраховаме училището.

Учителският екип, който остава с нас, е и част от историята на училището и ви е добре познат.  
На 6-ти септември в 16 часа заедно с новите ни учители ви очакваме в училище, за да започнем 
деветата година в мир, с искрената вяра, че тази година ще вървим само напред и всички занимания  
с училищните дейности ще бъдат в полза на децата ни и ще ни носят само удовлетворение, както вече 
е било. Семействата на по-големите ни ученици помнят. Училището има нужда от мир и спокойствие.  
Ще направим всичко необходимо, за да му ги осигурим. 

А дотогава желаем на всички щастлива ваканция, мир и спокойствие!

Боряна Евтимова, секретар
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В края на тази тежка година, сме щастливи да обявим резултатите:

• Завършваме учебната година с общо 167 записани ученици - от детската градина до XII клас.

•  Четирима зрелостници се явиха на френска матура по български (трети чужд език).  
Резултатите ще научим на 4 юли.

•  Оценките на българските тестовете за външно оценяване са: 
- за IV клас - ОТЛИЧЕН 5,50, 
- за VII клас - МНОГО ДОБЪР 5,00.

• Средният успех на училището за изминалата 2013-14 година е МНОГО ДОБЪР 5,48!

Училище “Кирил и Методий” и Детска градина “Зайченцето бяло”
29 юни 2014 г., Париж

Да напишем  
деветата година в мир


