Уважаеми колеги, ученици, родители и приятели на
НПМГ!
На 18 февруари 2019 г. Националната природоматематическа гимназия чества 133-годишнината от
рождението на своя патрон академик Любомир Чакалов –
талантлив математик, достоен човек, посветил живота си
на науката и образованието.
Като директор на НПМГ искам да благодаря на
всички, които уважиха с присъствието си патронния
празник на Гимназията, който тази година беше отбелязан
като Ден на отворените врати. Тържественото събитие
отново ми дава повод да изразя чувството си на гордост и
преклонение пред професионализма на колегите и пред
умните и даровити ученици на НПМГ с многобройни
успехи в областта на науката, завоювали отличия и награди
от престижни форуми и състезания, лауреати и медалисти
от национални и международни олимпиади, таланти на
сцената и в спорта.
Скъпи ученици,
Помнете
и
следвайте
думите
на
нашия
патрон: ‘‘Човек трябва да работи, да работи с цялата си
душа, ум и сърце‘‘. Тези думи са част от световния поход
към знание и добродетел. Бъдете здрави и постигайте
мечтите си - те са нашият успех!
Уважаеми колеги,
Искам да изкажа най-дълбокото си уважение към вас,
хората, които с вдъхновение, отговорност и търпение
възпитавате и изграждате децата на България. Чрез вашия
професионализъм, благородство и всеотдайност вие давате
на младите хора увереността и силата, с която да вървят

напред. Всички трудности във времето, през което
преминаваме заедно, са предначертани да се кали духът ни.
От сърце ви желая здраве, вдъхновение, лични и
професионални успехи !
В празничния ден всички гости, родители, настоящи и
бъдещи ученици на Гимназията, които прекрачиха
отворените врати на НПМГ, се докоснаха до духа и
магията на една традиция, вплела в себе си опита на
миналото, силата на настоящето и вярата в новаторството
на идния ден. НПМГ разкрива облика на модерното и
съвременно училище, втъкало в себе си нишките на
добрите практики на тези, които са поставили началото, и
онези, които продължават да надграждат през годините, на
иновативността в преподаването и организацията на
учебния процес, на постиженията на блестящия ум на
учители и ученици. Гимназията е уникална по своему,
защото обединява всички родители, учители, ученици –
бивши и настоящи, около общия интерес за имиджа и
просперитета на училището.
Нека, водени от любовта си към НПМГ, да съхраним
творческия си дух и ентусиазъм, да следваме добрите
традиции, утвърдени в половинвековната история на
нашето училище, и да откриваме нови перспективи за
неговото успешно развитие!
Ивайло Ушагелов,
Директор на НПМГ

