СТАНОВИЩЕ
На Обществения съвет към ПГРЕ”Раковски„ относно
организацията на учебния процес и начина на продължаване на
обучение на учениците след 11.11.2020 г.

Ние членовете на ОС към ПГРЕ”Г.С.Раковски” по молба на
ръководството на на гимназията, имайки предвид и следейки
епидемичната обстановки в страната във връзка с развитие на
заболяването Covid-19,след задълбочено обсъждане на различни
варианти за продължаване на начина на обучение на учениците в
ПГРЕ”Раковски” /онлайн или присъствено/се обединихме в
становище и даваме следните препоръки на ръководството и
учителския състав на училището:
1. Препоръчваме учениците да продължат онлайн обучение си
още седмица или две.
2. След този период присъствената форма на обучение, до края
на първи учебен срок,да продължи само за учениците от 8 и
12 клас.За тези два випуска е от изключителна важност
присъствената форма , тъй като осмокласници започват
чуждоезиковото си обучение в гимназията/по избрания от
тях език/ и полагането на добри основи е основа за
надграждане, а дванадесетокласници завършват своето
гимназиално образование и им предстоят полагането на
ДЗИ/матури/, както и кандидат-студенски изпити.
3. Присъственото обучение на 8 и 12 кл., при невъзможност за
цялостно покриване на часовете по учебната програма , да
бъде по основни предмети като БЕЛ,математика,чужд език,
история или друго, при необходимост /ако не може
ежедневно/ в рамките на 2 -3 присъствено-учебни дни.

4. Препоръчваме випуските от 8 и 12 кл. да осъществяват
своето присъствено обучение на различни етажи в сградата,
ползвайки цялата база на училището, при възможност по
един на чин, при стриктно спазване на всички
противоепидечни мерки.
5. За останалите випуски обучението до края на първи учебен
срок да продължи онлайн, като се следи и процента на
заболеваемост/карантиниране на ученици и учители и
епидемичната обстановска.И при първа възможност
включването им в присъствена форма на обучение в рамките
на 2 дни седмично.
Съзнаваме важността на ситуацията/ с този вирус трябва да
свикнем да живеем в ежедневието си , той ще продължи да
циркулира яростно вероятно още 1-2 години/ и никой от
членовете на ОС не отрича присъствената форма на обучениенай-доброто нещо за децата ни/бъдещето на страната/, но
предвид научните доказателства, че детските градини и училища
са инкубатори на заразата, ще трябва да се съобразим с това, да
опазим здравето и на всички нас-зрели и възрастни
граждани/хора.Мнението ни като родители е, че онлайн
обучението наистина е изключително натоварващо и за
учители/преподаватели и за ученици, а това дава отражение и в
семействата на всеки от нас.
За това от нас се изисква да вземем разумни и адекватни решения
и да запазим баланса в гражданското общество и човешката
цивилизация !
Обществен съвет към ПГРЕ”Г.С.Раковски” гр.Бургас

