Уважаеми родители и ученици,

Всички ученици от І до VІІ клас и децата от ПГ ще бъдат в Коледна ваканция
от 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
Учениците да спазват противоепидемичните мерки в условията на COVID 19 с
цел ограничаване на рисковете от разпространение на вируса и правилата за безопасно
движение по пътищата , тъй като при зимни условия видимостта е ограничена и
затруднената зимна обстановка създава предпоставки за пътно транспортни
произшествия.
Учебните занятия ще започнат на 04.01.2021 год. /понеделник /, както следва :
1. Учениците от I до IV клас и децата от ПГ ще се обучават присъствено.
Посрещане на децата от ПГ от 7.30ч. до 8.00ч.
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Седмично разписание за I и II клас
08.30ч.
09.05 ч.
09.15 ч.
09.50 ч.
10.20 ч.
10.55 ч.
11.05 ч.
11.40 ч.
11.50 ч.
12.25 ч.
12.35 ч.
13.10 ч.
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6

Седмично разписание за III и IV клас
08.00 ч.
08.40 ч.
08.50 ч.
09.30 ч.
09.40 ч.
10.20 ч.
10.40 ч.
11.20 ч.
11.30 ч.
12.10 ч.
12.20 ч.
13.00 ч.

Групите за целодневна организация на учебния ден ще спазват утвърденото
седмично разписание от присъствено обучение.
Купони за хранене в училищния стол ще може да закупите на 04.01.2021г.
В сайта на училището ще бъде качено седмичното меню.
2. За периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. учениците от V до VІІ клас
продължават да се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез
използване на средствата на информационните и комуникационните технологии,
при условията на чл.115а, ал.1 от ЗПУО.
ОРЕС ще протече при следната организация:
- Обучението ще включва дистанционни учебни часове, самоподготовка,
текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване на
ученика.
- Дистанционните учебни часове ще се провеждат синхронно чрез
използване на TEAMS и електронния дневник ШКОЛО.

ОРЕС ще се осъществява по седмичното разписание за всяка паралелка със
следния график:
№

1
2
3
4
5
6
7

V – VІІ клас
Задължителна
ГЦОУД
подготовка
Групите спазват утвърденото седмично
разписание
08:15 – 08:45
14:00-14:30
09:05 – 09:35
14:40-15:10
10:05 – 10:35
15:20-15:50
10:55 – 11:25
16:00-16:30
11:45 – 12:15
12:35 – 13:05
13:20 – 13:50

Класните ръководители, учителите, преподаващи учебните предмети в V-VІІ клас
и учителите в група за целодневна организация ще организират провеждането на
учебните часове с цел реализиране на учебните програми.
Взаимодействие с родителите на учениците и постоянна връзка с тях ще
осъществяват класните ръководители.
За периода на ОРЕС заниманията по интереси и занятията по проект „Образование
за утрешния ден“ по преценка на ръководителя ще се провеждат в електронна
среда.
Забранен е достъпът на ученици от V до VІІ клас , родители и външни посетители
в двора и сградите на училището.
Бъдете здрави!

