СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2932, С. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ №1,
тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57

ОБРЪЩЕНИЕ
До всички ученици и родители
от СУ „ Св. П. Хилендарски“
Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на
Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и
налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на
обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители
считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас:

Уважаеми ученици,
Времето прекарано вкъщи е наложително да използвате за продължаване на вашето
образование – за овладяване, упражняване и затвътрдяване на знания, което Вашите учители
ще ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се
упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакти с други
хора. Използвайте активно средставата за лична защита и хигиена, осигурени от вашите
семейства!
В СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“ е създадена следната организация за подържане
непрекъснатостта на обучението:
Учениците от 1- 4 клас ще бъдат обучавани с използване на електронната платформа
Shкolo.
Учениците от 5 – 12 клас ще имат възможност да получават материали, тестове,
презентации и упражнения с използване на една от следните възможности:
1.
2.
3.
4.

Електронен дневник Shкolo.
Google classroom.
Office 365.
Microsoft teams.

Очаква се да се получи съдействие за реализиране на образователни програми от БНТ.
Бъдете здрави, отговорни и дисциплинирани!

Уважаеми родители,
Необходимо е да подкрепяте процеса на преподаване и учене в електронната среда от
разстояние на Вашите деца. Търсете постоянна обратна връзка от детето си за учебното
съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигурявайте
контрол. Комуникацията с учители и ръководство извършвайте чрез електронния дневник,
имейлите и телефоните!
Подкрепяйте и мотивираите децата си да се запознават редовно с учебните материали,
предоставени по различни канали от техните учители.
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този период!
Бъдете здрави и силни!

