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Денес, согласно утврдените Владини мерки за превенција и заштита од општествено -
здравствената криза предизвикана од Ковид-19, успешно и безбедно започна новата
школска година во трите основни општински училишта во Демир Хисар, со сите
донесени прописи од надлежните здравствени институции.

  

Градоначалникот Стојановски, придружуван од директорот на Домот на културата
„Илинден“, Зоран Котевски, ги посетија првачињата и им доделија пригодни поклони и
бесплатни членски книшки за во библиотеката при Домот на културата.

  

Стојановски им го честиташе почетокот на новата учебна година и им посака топло
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добредојде на сите првачиња.
„Ви посакувам успешна учебна година, исполнета со детска радост, знаења кои ќе ви
отворат многу врати во понатамошниот живот. Вие сте тие во кои гледаме надеж и во
кои веруваме. Без оглед во кој перид од учебната година сме и без оглед на околностите
и приликите во кои ќе го дочекаме крајот на оваа учебна година, ќе продолжиме да ве
поддржуваме, сè со цел заеднички да бидеме многу поуспешни и да постигнеме
позначајни резултати, во полза на пошироката заедница“, истакна Стојановски.
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Во овие несекојдневни услови, кога целиот свет се соочува со глобална криза,
неопходно е непосредна поддршка од Локалната самоуправа, бидејќи Општината
продолжува да креира сериозни проекции во подобрување на инфраструктурата во
образованието.

  

Градоначалникот Стојановски, исто така, ја поздрави одличната организација од страна
на наставниците кој, како што нагласи, секогаш доследно ги спроведува своите
директни законски надлежности и обезбедува услови за успешна онлајн настава за
погорните одделенија, без посериозни пречки.
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- На целиот наставен кадар Ви посакувам високи резултати во спроведувањето на
најблагородната мисија на човештвото - воспитанието и образованието на младите.
Среќно првачиња, среќна школска успешна година на сите останати основци и
средношколци кои онлајн ќе го следат образовниот процес, додаде градоначалникот.
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