До
Директора на 7 СУ "Св. Седмочисленици"
Г-жа Маруся Никова

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от
Хани, Нели и Басел Юсеф

Казвам се Нели Юсеф и съм майка на Хани Юсеф от II"а" клас на 7 СУ "Св.
Седмочисленици" с класен ръководител госпожа Мая Андасорова.
Аз, моят съпруг Басел Юсеф и синът ни Хани Юсеф споделяме едно мнeние и бихме
искали да изкажем благодарността си към г-жа Андасорова.
Но нека се върнем малко по-назад във времето. Преди две години ни предстоеше
отговорната задача да изберем училище за сина ни. Като родители много държахме на
това училището да има не само история, а да има и ясна визия за бъдещото си
развитие. Естествено, допитахме се и до познати, чието мнение е от значение за нас.
Сведохме избора си до седем училища, в които подадохме документи за
кандидатстване.
Безспорно първото впечатление за едно училище е от неговия Директор. Тук е
моментът да се обърнем и към Вас, госпожо Никова, за да кажем, че в Деня на
отворените врати на 03.05.2018 г. Вие застанахте пред нас, родителите, и достойно
представихте визията на повереното Ви училище. След тази среща, на която бяха
представени четирите учителки, които ще поемат първите класове, попитахме и сина
ни коя госпожа му е направила най-силно впечатление. Той недвусмислено отговори:
"Г-жа Мая Андасорова!" Училище и учител вече си бяхме избрали. И тук дойде
трудността с районирането. Това бе моментът, в който ти казват, че детето ти е
разпределено в конкретно училище, че изборът ти не е ограничен, но шансът за друго
учебно заведение е минимален. Как смятате в един такъв момент се обяснява на
шестгодишно дете, че не можем да му осигурим това, което иска. В неговите очи ние
бяхме герои, които могат всичко, а тогава тези герои бяха на път да се провалят.
Минахме през много терзания и сълзи, но ако искате го наречете съдба, ако искате
късмет, на трето класиране синът ни беше приет в 7 СУ. Едната бариера беше свалена,
оставаше само да имаме шанс да бъде записан в класа на г-жа Андасорова.
Половин година преди това, аз, като майка проливах горчиви сълзи дали детето ми
ще има шанс да бъде записано в 7 СУ. Никога няма да забравя деня, в който на
телефона ми звънна непознат номер. Вдигнах и от другата страна ми казаха:

"Здравейте, обажда се г-жа Мая Андасорова, за да Ви информирам, че синът Ви е
записан в моя клас." Заплаках. Това бяха най-изстраданите майчини сълзи от щастие.
Много пъти през тези две години, откакто Хани учи при госпожа Андасорова, сме
искали да изкажем благодарност, но може би до сега думите ни нямаше да звучат така
подплатени с конкретни примери.
Откакто страната ни е в Извънредно положение и училището се премести в
домовете на хората, базспорно и г-жа Андасорова влезе в нашите домове. Вече два
месеца аз съм страничен слушател на онлайн уроците на II"а" клас и бих искала да
споделя своите впечатления. Всяка среща започва с ведър поздрав от госпожата.
Урокът се обяснява много подробно и достъпно. Всяка дума е подплатена с разбираем
пример. Ако дете сбърка отговор, то не получава порицание. Чува се мотивиращият
глас на госпожата: "Нещо се разсея, помисли малко, ти го знаеш, на кои знания ще се
уповеш?" Имам чувството, че търпението ѝ е безгранично, а знанията ѝ - безкрайни.
Материалът се обяснява, повтаря и преговаря колкото е необходимо, за да го усвоят
всички. Винаги госпожата е на разположение за персонална консултация. Никога не е
отказала предложение за каквото и да било, свързано със заниманията на децата.
Отговаря на всеки родителски и ученически въпрос. Нейният клас е конкурентен клас,
за което заслугата е изключително на г-жа Андасорова. Учениците я обожават и
изпитват огромен респект към нея. Тя е олицетворение на енциклопедия. Благодарим
ѝ от сърце, че точно тя е нашият класен ръководител.
Бихме искали да изкажем благодарности и към г-жа Наталия Горновска, която е
точното допълнение към професионализма на г-жа Андасорова. Двете работят в
перфектен тандем. Занималнята с г-жа Горновска протича спокойно, всичко е
проверено, обяснено, ако е необходимо.
Това е екип от две учителки, които държат целия клас буден, знаещ и можещ.
Не можем да пропуснем и г-жа Ани Попова по английски език и г-жа Катерина
Николова по информатика и информационни технологкк, които изпращат много
подробно обяснено уроците на учениците, проверяват ги и след това връщат коментар.
Уважаема госпожо Никова,
Бихме искали да поздравим Вас и целия Ви колектив от професионалисти с празника
на буквите, да Ви пожелаем още много достигнати висоти в областта на образованието
и винаги да сте обградена от толкова добре работещ колектив.
Честит празник и благодарим!
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