Дорогі мої колеги –
викладачі
Новоушицького коледжу ПДАТУ
та ветерани освітянської ниви!

Коли на змочену осінніми дощами землю, починає тихо падати жовтий лист,
приходить до нас свято – День працівників освіти.
Так склалось символічно, що наше свято ми відзначаємо саме восени.
Як гарна, погожа осінь обдаровує нас своїми багатствами, так і ви, педагоги,
даєте своїм вихованцям неоціненні скарби людських якостей, які є такими важливими у житті.
Учительська робота– не фах, це покликання. Часом воно межує з громадянським подвигом і
доходить до самопожертви. А ще вчителювання - відповідальна й невимовно виснажлива праця. А
ще – це незрівнянна радість Майстра від плекання Людської Душі. Цього дня кожен учитель
вислуховує, який він мудрий, вправний, красномовний, вродливий, сучасний, одним словом,
неповторний. І усе це – правда.
Кожне свято має свою магію. Певно, магію сьогодні створює море квітів та океан вдячних слів.

Шановні сивочолі ветерани освітянської ниви! Я низько вклоняюся вам за
неоціненний внесок у розвиток нашого коледжу, за ваш учительський подвиг, що назавжди

залишиться у серцях викладачів, які продовжують втілювати у життя ваші надбання, досвід,
нереалізовані задуми по вихованню студентської молоді.
Майже сто працівників сьогодні спільними зусиллями примножують традиції Новоушицького
коледжу ПДАТУ. І про яку б сферу діяльності не йшла мова: адміністративну, навчальновиховну, обслуговування приміщень, гуртожиток, учбове господарство, організацію харчування
та медичного обслуговування – всюди є яскраві приклади самовідданої праці наших колег, які
роблять спільну справу – виховання юнаків та дівчат,
майбутнього нашого краю, нашої держави.
Дорогі колеги! Сьогодні Ваше свято. Свято скромних, але достойних людей, свято добра,
мудрості та любові. Низький уклін вам за вашу натхненну і самовіддану працю. За вашу
непохитну віру у кожного студента, у кожного з нас. За ваше розуміння, підтримку і за частку
душі, подаровану дітям. За наше минуле, теперішнє і майбутнє.
Вітаємо вас, хто засіва насіння добра і знань, щедроти і надій,
Ми адресуємо слова величні Вам – як вдячності коріння
З нагоди особливих дат та знакових подій.
Хай творчий вогонь у Вашім серці не згасне,
Хай сили невичерпні ваші цвітуть.
Гордіться по праву за світлий, прекрасний,
Особливий, почесний учительський труд.
З повагою, директор Новоушицького коледжу О.М. Альльонов

