ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА СУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГРАД МАДАН

Уважаеми ученици, родители и учители,
Предизвикателството на днешния ден, наречено „Пандемия Covid 19” промени света ни такъв,
какъвто го познаваме. Промени се ежедневието , ценностите и светогледът ни. Осъзнахме
важността на неща, които сме имали за даденост - здравето, приятелството, семейството.
Обявеното извънредно положение има за цел да опази здравето и живота на всеки един от насдеца, родители, приятели. Затова в близките седмици, всички ние повече от обикновено трябва
да сме отговорни и да спазваме новите указания, разпоредби и закони.
Мили УЧЕНИЦИ,
В тази неочаквана ситуация вие отговорно и съвестно поехте новите си ангажименти, свързани
с онлайн обучението. За да продължи учебният процес, моля следвайте указанията на
учителите си, включвайте се навреме в училищните платформи. Общувайте с приятелите и
близките си по телефона или чрез интернет. Спазвайте стриктно изискванията за лична
хигиена. Често измивайте ръцете си продължително със сапун, използвайте антибактериални
кърпички и дезинфектанти. Ограничете контактите си с други хора. Вслушвайте се в съветите
на родителите и близките си, защото те искат да ви предпазят от възможни неприятности. За да
сте в безопасност останете в домовете си.
Скъпи РОДИТЕЛИ,
През изминалите дни Вие доказахте, че сте наши партньори в процеса на образование на
вашите деца. С Ваша помощ прилагането на дигиталните технологии в учебния процес се
осъществява пълноценно. Вие имате сложната задача да мотивирате децата да се отнасят
отговорно към извънредната обстановка - да влизат навреме в онлайн обучителните
платформи, да изпълняват поставените задачи и да си останат вкъщи.
Уважаеми УЧИТЕЛИ,
С високия си професионализъм, всеотдайност и търпение Вие успяхте да се справите с едно
голямо предизвикателство и изпитание - дистанционно онлайн обучение. В условията на
извънредно положение Вие показахте висока лична отговорност към ученици, родители и
общество.
Благодаря Ви за вниманието и разбирането на отговорността, която всеки от нас носи, за да
защити живота на децата, своя живот и живота на всеки един около нас!
Нека бъдем сплотени, дисциплинирани и позитивни!
Останете здрави!
ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!
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