На вниманието на учениците и родителите !
ДНИТЕ ОТ 16 МАРТ ДО 29 МАРТ ЩЕ СА НЕУЧЕБНИ
Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни. Решението e в
резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение,
както и с препоръките на Националния оперативен щаб.
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата,
университетите и в другите обучителни институции и организации, както и
посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в
училищата.
Министерството на образованието и науката подготви препоръки към
образователните институции за организиране и провеждане на учебни занятия
в неприсъствена форма. Осигурена е допълнителна методическа и техническа
подкрепа за училищата и преподавателите за реализирането на
индивидуалните и специфични планове за неприсъствено обучение.
"Призовавам всички за отговорност, солидарност и дисциплина. И аз като
родител изразявам притесненията си, че има вероятност да бъде пропуснат
материал и учениците да не се подготвят достатъчно добре. Но вярвам, че сега
е моментът да направим необходимото за опазването на здравето на нашите
деца", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Всяка криза е и възможност, сега е моментът да се направи крачка към
обучението в електронна среда, посочи той.
Министър Вълчев уточни, че не става дума за часове от учебния план, а за
самоподготовка и затвърждаване на материала.
Към момента не се предвижда удължаване на учебната година, намаляване на
следващите ваканции и промяна в датите за изпитите. Предстои обявяване на
нови дати за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които ще
бъдат съобразени с епидемиологичната обстановка в страната.
Остава в сила забраната за организирани от образователните институции
екскурзионни и образователни пътувания, както и за провеждането на масови
мероприятия с участието на деца, ученици и преподаватели
и студенти.

