
 Скъпи ученици и родители, 

в 8,30 ч. започва учебният Ви ден в домашни условия. В профилите си в shkolo.bg и 

групите на класовете в социалните мрежи ще намерите образователни ресурси, задачи 

и указания от всеки учител /по познатата ви седмична програмата/. Комуникацията се 

осъществява чрез ел.дневник, shkolo.bg, социалните мрежи и телефонни 

разговори. Начален етап ще работят предимно в социалната мрежа – Viber, като ще 

използват ресурсите в образователната платформа "Уча се", електронните учебници и 

електронния дневник. Прогимназиален етап освен Viber и електронния дневник ще 

използват и инструментите  на , наличните ресурси от „Уча се”, електронните учебници 

и Messenger. 

Но преди всичко ... 

Бъдете здрави! Пазете се! Спазвайте правилата на поведение, защото няма нищо 

по-важно от здравето! Обичаме Ви! 

Дневен режим на дистанционно обучение 

Учебните занятия стартират на 16.03.2020г. до 29.03.2020г. от 8:30 до 13:00 , следвайки 

следната програма: 

 

За учениците от 5 – 12  клас                                  За учениците от 1 – 4  клас 

1. 08:30 - 09:00                                                           1.         08:30 – 08:50        

2. 09:10 - 09:40                                                           2.         09:00 – 09:20 

3. 09:50 - 10:20                                                           3.         09:30 -  09:50 

4. 10:30 - 11:00                                                           4.         10:00 – 10:20 

5. 11:10 - 11:40                                                           5.         10:30 – 10:50 

6. 11:50 - 12:20                                                           6.         11:00  -  11: 20    

7. 12:30 - 13:00  

   

 Дистанционното обучение в училищата? 

Дистанционната форма на обучение в Shkolo.bg ще протича по следния начин: 

   Учениците ще получават задачи и учебните материали в текстови съобщения във 

виртуалнита платформа, под формата на видеоуроци, текстови документи или 

презентации. Учениците ще могат да свалят тези файлове и да работят от вкъщи пред 

компютър или телефон. 

     ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ РАБОТЕЩ КОМПЮТЪР И ДОСТЪП ДО 

ИНТЕРНЕТ! 

Ето как ще протича дистанционната форма на обучение от други уеб платформи: 



Учениците ще говорят с учителя по видеочат в предварително създдена класна стая. 

Как се създава и влиза във виртуална класна стая? 

     Всеки учител ще създава виртуална класна стая, и ще бъде генериран код. Този код 

ще бъде изпращан в групи на класа, и учениците ще могат да влязат в стаята, след като 

въведат кода в платформата. Учителят ще може да споделя екрана си по време на видео 

разговора. 

   Формата на обучение, ще протече под формата на видеоразговор, даване на задачи и 

тяхното решаване онлайн. 

   Учениците ще изпрaщат домашните си в съответната онлайн платформа. 

   Тестове и контpолни НЯМА да се правят, поради възможността на учениците, да се 

възползват от интернет, за тяхното преписване. 

  

Уважаеми ученици, родители и учители, 

По заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването учебните 

занятия се преустановяват до 29.03.2020г. включително.  

    Скъпи родители, ученици и учители в създалата се обстановка най-важна е 

личаната хигиена на всеки един от нас. Обръщам се към родителите и учителите - 

Внушете на децата, че чистотата на ръцете им е важна за здравето им. Нека често 

мият ръцете си особено след тоалетна и преди хранене, като след измивaне със 

сапун използват и дезинфектант. 

    Родители, за ваше успокоение може детето Ви да носи в себе си мокри 

кърпички, със съдържание на спирт, с които да избърсва освен ръцете си и 

личните си вещи - телефон, химикал и др., дори и чина пред себе си при 

необходимост и сухи кърпички за бърсане на ръчичките след миене. Всеки 

отговорно и стриктно трябва да изпълнява инструкциите, разписани от 

училищното ръководство в Заповед.  

15.03.2020 г.  
  

  Обръщение на началника на РУО - Враца към ученици, родители, директори и 

педагогически специалисти във връзка с обявеното извънредно положение на 

територията в Република България 

      Във връзка с обявеното извънредно положение на територията в Република 

България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на 

РУО – Враца Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички училища 

на територията на област Враца ще се провеждат по електронен път или друг 

алтернативен начин от дистанция. 

http://otecpaisii-kuklen.eu/uploads/zapoved%20na%20MZ.pdf


 

Уважаеми ученици, 

     Неочакваната ваканция, която  Ви се предоставя, не е за срещи и разходки с 

приятели, за гледане на филми и игри на любимите Ви електронни устройства. 

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето 

образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви 

преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се 

упражнявате върху преподадените уроци. Откривайте нови възможности за развитие, 

адекватно на създалата се ситуация и на предизвикателствата на времето. 

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически 

контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, 

осигурени от Вашите семейства. 

Уважаеми родители, 

     Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. 

Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на 

здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте 

децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни 

канали от техните учители. 

 


