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Уважаеми родители и ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин 

 Във връзка с обявеното извънредно положение е важно да обединим усилията си за да не 

допуснем да рискуваме успешното приключване на учебната година. За тази цел е необходимо да 

обединим усилията си и да започнем обучение от разстояние в електронна среда. 

Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата ви в усилията ни да мотивираме децата да 

се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите им. 

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

комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати. 

От понеделник 16.03.2020 година учебните занятия продължават от разстояние.  Учебният 

процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения 

график на учебните часове. Учителите ще използват различни електронни платформи, 

електронния дневник на институцията АдминПлюс, платформата https://classroom.google.com/  

приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни 

ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и 

педагогически специалист ще ви предостави нужната допълнителна информация. За учениците, 

които не разполагат с необходимите устройства и интернет учителят ще се обажда по телефона за 

да постави своите задачи. 

Скъпи ученици, поводът да сме разделени не е особено добър, но нека да използваме 

предстоящите седмици, като забавлявайки се онлайн заедно да затвърдим и упражним учебния 

материал по всички учебни предмети. Това ще подпомогне успешното полагане на вашите изпити 

и успешното приключване на годината. Бъдете активната страна в това обучение! 

Аз оставам на ваше разположение през цялото време за въпроси и уточнения. 

Дошло е време повече от всякога да покажем добра работа в екип! 
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