29 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ СІВЕРСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ – 70 РОКІВ!
Ліцею – 70! Це дійсно свято,
Яке збере колег всіх поколінь,
Що вміли душу дітям віддавати,
Не шкодували сил своїх і вмінь!
Шановні викладачі, майстри виробничого навчання, працівники, учні,
випускники, ветерани праці, вітаю Вас із 70-річчям з дня заснування однієї з
перших в Україні фабрично-заводських шкіл, яка згодом перетворилася у
славнозвісний Сіверський професійний ліцей. Історія нашого навчального
закладу наповнена хвилюючими подіями, які ми з Вами будемо згадувати з
гордістю та любов’ю. Кожний з Вас вніс краплину своєї роботи у величезний
океан профтехосвіти.
За 70 років через аудиторії ліцею й душі педагогів пройшли тисячі
підлітків, слухачів, які знайшли своє місце в житті. До цієї знаменної дати
навчальний заклад йшов довгою дорогою наполегливої праці багатьох
поколінь досвідчених, творчих, талановитих викладачів і майстрів виробничого
навчання. Це був нелегкий шлях утвердження своїх принципів, пошуків,
звершень, зростання та примноження здобутків.
Сьогодні ліцей відіграє вагому роль у підготовці висококваліфікованих
робітників, проводить велику роботу щодо відродження української нації. В
закладі створені всі умови для успішного навчання учнів: обладнані аудиторії
та лабораторії, комп`ютерні класи, багатофункціональна спортивна зала.
Навички тракториста, водія учні здобувають на землях навчального
господарства. Все це дає можливість максимально наблизити процес навчання
й виховання до вимог швидкоплинного сьогодення. Наші вихованці беруть
участь у творчих фестивалях і конкурсах професійної майстерності,
конференціях і олімпіадах тощо, де показують високі результати. Випускники
ліцею сприяють формуванню розвитку аграрної , торговельної та інформаційнокомунікаційної сфери Донеччини , інших регіонів України, відроджують та
примножують розвиток української держави. А ми щодня радіємо новим
перемогам та маємо багато задумів щодо розвитку й процвітання нашої Almamater.
Шановні колеги, прийміть від щирого серця вітання з нагоди ювілею
ліцею. Бажаю особистісного та професійного зростання, щоб Ви завжди були
сповнені енергією, а щастя та любов були невід’ємною частиною вашого життя!
Здоров’я, творчої наснаги , задоволення від здійснення духовної місії. Нехай у
Вас завжди буде привід радіти та дарувати радість!
Володимир Стиранець ,
директор Сіверського професійного ліцею

