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ОБРЪЩЕНИЕ
ОТ
РЪКОВОДСТВОТО
НА
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Уважаеми учители, служители, ученици и родители,
Извънредната ситуация в държавата налага в движение да се научим да
работим от разстояние, за да опазим здравето и живота на всички нас и нашите
семейства. Това налага на всеки от нас максимална отговорност и съзнание за
запазване спокойствието и продължаване на обучението в други условия.
Съвместно с Обществения съвет се обръщаме към РОДИТЕЛИТЕ, които в
този момент са изключително важни като партньор за обучението и тяхната роля за:
1. Редовна проверяване изпълнението на задачите и работата на ученика.
2. При възникнали въпроси и проблем да се консултират с класните ръководители
или преподавателите по предмети.
3. Да използват времето с децата си за затвърдяване на битовите и хигиенни
навици – миене на ръце, оправяне на леглото, почистване на стаите,
проветряване, здравословно хранене, приготвяне на закуска, обяд, вечеря.
Нека увеличеното време за комуникация с децата е време за
емоционално обогатяване на семейните връзки, споделен опит от детството и близост
между деца и родители.
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Това, което трябва да направите, съвместно с Вашите родители е да се
включите в социалната група на Вашия класен ръководител, чрез вайбър, фейсбук или
друго приложение и да се регистрирате като ученик в електронен дневник ШКОЛО БГ,
за да ползвате електроните ресурси от платформата.

Да ползвате елктроните учебници от издателствата по които работим по
указание на класните ръководители.
Да сте на разположение от 9,00 до 13,00 ч. всеки деун за видео връзка с
преподавателите си и да изпълнявате инструкциите им.
Да се регистрирате в ШКОЛО БГ – като ученик и да следите съобщенията от
преподавателите по предмети за изпълнение на поставените задачи.
Да посещавате сайтовете УЧА СЕ и УЧИМ ONL@IN С УЧИТЕЛ на издателство
Просвета – за 7 клас, където има видео уроци по всички предмети.
Да ползвате електроните учебници по отделните предмети, както и линковете с
приложение към тях от вашите преподаватели за подпомагане на Вашата
самоподготовка.
Поставените задачи ще се проверяват след изтичането на определения период
от учителя и ще се поставят оценки.
При нужда от консултация от учител обръщайте се по всички възможни начини
от разстояние като спазвате графика на работа от 9,00 ч. до 13,00 ч.
Ръководството на училището вярва, че Вие за пореден път ще се
покажете като отговорни ученици, които носят с достойнство името на патрона на
училището.
В тези дни Вие ще ни липсвате и училището ще е пусто без Вас, но
оставаме с очакване всичко да си дойде на мястото с общи усилия, за което Ви
БЛАГОДАРИМ!!!

