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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Във връзка с извънредното  положение за борба с коронавируса COVID-19, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 год. и Заповед № РД 

09 -3963 /28.10.2021 год. на МОН  с която се прекратяват учебните занятия на територията на община Плевен  и заповед на директора за 

преминаване  към ротационно обучение от разстояние в електронна среда-ОРЕС . 

 

Уважаеми  ученици , 

 
от петък, 29 октомври  2021 година, ще имате достъп до всички учебни материали за деня съгласно учебната програма за първия срок. 

обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се организира чрез облачна платформа G Suite for Education: Google Classroom, Google 

Meet, GMail, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри ,средствата на информационно-комуникационните 

технологии в платформата TEAMS,  асинхронно и други инструменти по преценка на педагогическите специалисти.  

Формуляри и други нейни инструменти по преценка на педагогическите специалисти и на хартиен носител на желаещите. 

Там ще бъдат прикачени файлове или връзки към разработки на уроци по темата за деня. Ще ви бъдат възлагани групови или 

индивидуални задачи за изпълнение и оценяване със съответния срок за това. 

Учебните часове ще стартират в 08.30 часа, съгласно график. Времетраенето им ще бъде 20 минути за учениците от паралелките І - ІV 

клас, с 10 минутни междучасия и едно голямо след втория учебен час – от 20 минути. В рамките на това време ще може да се свързвате с 

Вашия учител по съответния предмет, да задавате своите въпроси или да давате отговори на поставени задачи. 

 

Уважаеми  родители, 

 

Вие може да следите дистанционното обучение на Вашите деца и да участвате в процеса на контролиране изпълнението на поставените 

им от учителите задачи. Ще се радваме да бъдете така необходимата връзка между нас, учителите, и Вашите деца. 

Учебните часове за всички класове започват в 8:30 часа и завършват съгласно седмичното разписание . 
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