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СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 

Прекъсването на учебния процес в ЦСОП „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. 

Благоевград във връзка с писмо с изх. № КМД-15-30./13.03.2020 г на РУО-Благоевград 

за изпълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на цялата страна до 

29.03.2020 година, ръководството на центъра Ви информира:  

1. Считано от 16.03.2020 г. /понеделник/ въвеждаме онлайн обучение и 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, терапевтичните и 

рехабилитационни дейности опредени на всеки ученик за ІІ -а срок на учебната 

2019/2020 г. за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и 

родители/настойници. 2. Изпълнение на седмичното разписание - педагогическа 

подкрепа –  08.30 - 12.30 часа. 3. Изпълнение на график за ДПЛР в частта на терапии и 

рехабилитация  -  08.30 – 14.30 часа.  4. Изборът на конкретния вариант и форма за 

преподаване, учене и подкрепа от разстояние – обучение, терапия и рехабилитация, 

занимания по интереси, самоподготовка, консултации и т.н., въз основа на подкрепата и 

усвоеното до момента, ще бъдете постоянно информирани от ръководителите и 

терапевтите на вашите деца за съдържанието, ресурсите, интернет свързаността и услуги 

за виртуално и дистанционно обучение.  5. С оглед на специфичните условия, 

различните възможности на семействата и институциите с които работим, подготовката 

на отделните родители и специалисти са възможни алтернативни варианти на 

преподаване и учене от разстояние, ще се използват електронни платформи за обучение, 

онлайн обучение в реално време , електронна комуникация и работни материали за 

работа в домашни условия. 6. За учениците и родителите, които нямат възможност да 

общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, 

като се изисква обратна информация от родителя за трудностите, които среща ученикът 

и се обсъди възможността как да бъдат преодолени. 7. Ръководството на центъра ще 

проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените 

задачи, реакцията на родителите. 8. Директорът, зам.-директорът, ръководителите на 

паралелка и другите педагогически специалисти - психолог, логопедт, кинезитерапевт и 

арттерапет ще бъдат на разположение в рамките на работния ден за всички възникнали 

въпроси.  Министерство на образованието предприема и въвежда тази организация с цел 

поддържане на непрекъснатостта на обучение и  подкрепа, педагогическите специалисти 

да бъдат максимално полезни за вашите деца в този труден период за всички.  Уверени 

сме, че с вас родителите ще продължим да си партнираме за доброто на вашите деца в 

предстоящите две седмици, въпреки създалата се извънредна ситуация.  Актуална  

информация ще Ви предоставяме своевременно, както  и чрез e-mail на центъра: 

spschool@abv.bgПазете децата си и Вас, ограничете контактите до минимум! Бъдете 

здрави! 
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