
Обръщение на РУО - Плевен във връзка с извънредната ситуация 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, 

свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, с препоръките на 

Националния оперативен щаб на територията на Република България и указанията от 

МОН,  РУО - Плевен уведомява всички ученици, родители, учители, директори и други 

педагогически специалисти и персонал за следното: 

От понеделник, 16 март, във всички училища започва обучение в електронна среда. 

"Уважаеми ученици, 

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 с 

помощта на учителите и самостоятелно. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността 

Ви за заразяване и предаване на вируси. Времето у дома следва да бъде успешно 

използвано за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще Ви 

предоставят по различни канали: чрез обучителни платформи, имейли, групи в социални 

мрежи и други, както и за упражняване на преподадените вече уроци. Ограничете 

максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. 

Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите 

семейства. 

Уважаеми родители, 

Убедени сме, че за Вас е първостепенна грижа и отговорност здравето и образованието на 

Вашите деца, като им осигурите лични предпазни средства. Като отговорни граждани 

следете здравословното състояние на своите деца. При най-малко съмнение за влошаване 

на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ.  Разчитаме много на подкрепата 

Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание, 

предоставено им по различни начини от учителите на тяхното училище, както и 

упражняването на вече преподаден материал. 

Учителите ще имат връзка с вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в 

които сте включени. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с 

учебните материали, предоставени им по различните канали от техните учители. 

Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от 

дистанция ще поддържате комуникацията с училището и възможността за усвояване на 

знания, за което много разчитаме на Вас. 

Уважаеми директори и педагогически специалисти, 

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии ще подходите с разбиране и 

любов към децата като  ги стимулирате и направите възможното, за да стигне до всеки 

Ваш ученик съдържанието на новите уроци, да подготвите и предоставите за ползване от 

учениците  различни тестове, работни листи, задания и други материали. 

 



Призоваваме Ви: 

 - да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с 

учениците и - непрекъснат контакт с родителите; 

 - да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си; 

 - да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват 

учениците. 

 Надяваме се съвместно, и с отговорност, да преодолеем този труден период. 

Бъдете здрави!" 

РУО – Плевен 

 


