Алла Гайсан: НВК «Соломон»
має не тільки п’ятирічне
минуле, творче сучасне, а й
широкі перспективи розвитку у
майбутньому
Кожна людина проживає свою життєву стежину, свої події,
подвиги, поразки, радощі та тугу. Але в певних місцях ці
дороги сходяться. Однією із них є роки навчання в освітньому
закладі, у якому завжди багато яскравих вражень та позитивних
емоцій. Саме навчально-виховний комплекс «Соломон» – заклад, у
якому життя наповнене особливою атмосферою християнського духу
та любові, нещодавно відсвяткував 5-річний ювілей.
П’ять, ніби зовсім небагато, не зовсім і поважний вік, але за
5 років НВК «Соломон» зарекомендував себе, як один із
найпотужніших освітніх закладів міста Чернівці, також у
Всеукраїнському рейтингу за результатами предметних олімпіад
серед приватних шкіл посів перше місце. Звичайно,
перераховувати здобутки можна ще досить довго, але з
впевненістю можна сказати, що за п’ять років НВК «Соломон»
став потужною Alma-mater. Урочисте свято з нагоди п’ятирічного
ювілею НВК «Соломон» відбулося в ошатній залі обласного центру
естетичного виховання «Юність Буковини». З вітальними словами
виступили представники крайової влади, засновники навчального
закладу, керівники освітянської галузі, зокрема: Іван Мунтян,
голова обласної ради; Тамара Богачик, заступник директора з
науково-методичної
роботи
Інституту
післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області; Ніна Вітковська,
в.о. начальника управління освіти Чернівецької міської ради.
Разом із вітальними словами було нагороджено та відзначено
засновника
НВК «Соломон» Івана Чернушка та Президента
Буковинської конференції Церкви адвентистів сьомого дня Івана

Завадюка Почесними відзнаками Чернівецької обласної ради «За
заслуги перед Буковиною» та директора НВК «Соломон» Аллу
Гайсан – Почесною грамотою та годинником Чернівецької обласної
ради. Учні освітнього осередку «Соломон» – це обдаровані,
талановиті й працелюбні діти. Вони залюбки беруться до
інновацій,
мислять
креативно
та
творчо.
Свято
продовжувалося…Зворушили глядачів учні перших класів. Лунали
чудові пісні хору учнів та дошкільнят. Лилося піснею учнівське
й вчительське дзвінкоголосся, раділи педагоги, що так багато
людей завітало на свято, витирали сльози батьки… Кожне слово,
сказане господинею свята – директором Аллою Гайсан
запам’ятається надовго, бо слова – про них, про учнів, про
їхнє життя і про одвічну любов – НВК «Соломон». Гості свята
зазначили, що школа молодіє від усмішок дітей, невтомності
директора, творчості вчителі, які роблять усе для того, щоб
навчальний заклад процвітав. Школа розвивається, міцніє,
здобуває авторитет. Впевнено крокує в майбутнє… «Школа має не
тільки п’ятирічне минуле, творче сучасне, а й широкі
перспективи розвитку у майбутньому. Впевненість у завтрашньому
дні ґрунтуються на високому професіоналізмі учительського
колективу, на багаторічних традиціях, сучасних методиках
виховання, тісній співпраці з батьками. Велике спасибі їм!
Тісний зв’язок з ними, щире спілкування дають нам можливість
ефективно вирішувати концептуальні питання навчання й
виховання дітей. Головним здобутком нашого закладу – колектив.
Це справжня команда однодумців. Вони продовжують та
примножують славні традиції нашого закладу. А ми щодня радіємо
новим перемогам та маємо багато задумів щодо розвитку та
процвітання нашої Alma-mater”»,- прокоментувала Алла
Омелянівна, директор навчально-виховного комплексу «Соломон».
Свято закінчилось, стихли коридори, а школа вже чекає нового
дня, щоб знову сповнитись дитячим гомоном і нишком
спостерігати за сьогоденням.
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