РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ДО
УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Системата на училищното образование освен основните си задачи - да включи и
приобщи всяко дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да
придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи
личностното му развитие, в рамките на настоящата учебна година, добави още една
голяма задача – да се опази здравето на децата, на работещите в системата, на
семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация,
обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави настоящите и идните
месеци трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да
намерим и приложим формулата за баланса между предпазливостта и отговорността
за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем
относително нормално, от друга.
Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото
взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива,
отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със
законовите

изискванията,

взехме

решение

за

присъствено

провеждане

на

образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички
училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме
изправени в хода на учебната 2020 - 2021 година във връзка с епидемията и особено след
рязкото нарастване на броя на заразените през последната седмица в нашата област.
В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание
връзката учител-ученик-родител е от първостепенно значение, жизненоважна!
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Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да
поддържат контактите си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи,
в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни разговори и т.н.
Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите
деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко
съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса
симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Отново апелираме да не
допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически
контакт с други хора след приключване на дейностите в образователните институции.
Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва
искрените си благодарности за това, че продължавате да ни се доверявате, че ни
подкрепяте в тази тежка ситуация. И най-вече Ви благодарим за това, че сме заедно и се
надяваме, че именно обединени ще успеем!
Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – нашите деца!
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
Нека дадем всичко от себе си и да направим училищата максимално безрискова
среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Да
работим за формираме на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата
като част от възпитателната функция на образованието. Да реагираме своевременно и
съгласно здравните правила при всеки един случай на установен или със съмнение за
COVID-19.

Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от

рисковите групи. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за
учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради
карантиниране. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да
редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Нека с общи усилия да намалим рисковете от предаване на инфекцията, да
ограничим разпространението на вируса, като приложим онези модели за намаляване на
средата на взаимодействие на всеки един от нас, които са най-адекватни и удачни за
дадената образователна институция и конкретната ситуация.
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Отново

и

безкрайно

Ви

благодарим

за

отдадеността

и

усилията,

за

креативността, за силата и смелостта.
В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, ще продължи да работи
интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и
родител. С всички възможни ресурси ще се стремим да Ви подпомагаме, консултираме,
насочваме, подкрепяме и мотивираме.
Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!
Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!
Бъдете здрави, силни и мотивирани!

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,
Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

ул. „Тракия”№2, тел.073 88 52 73; факс 073 88 52 68; e-mail: mail@rio-blg.com
Изготвил: Методи Попов – началник на отдел ОМДК

