ДО
Директора и всички учители
на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Белица

Уважаема г-жо Андреева,
През последните няколко седмици, всички ние сме изправени пред сериозни
изпитания и предизвикателства. Извънредната ситуация постави всички ни в трудно
положение – деца, родители, учители и цялото общество.
Пиша настоящото писмо поради желанието ми като родител на ученик от I„а“
клас да благодаря на Вас и цялото ръководство на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.
Белица за бързата реакция и положен труд в организацията на учебния процес в
създалото се извънредно положение.
Искам да Ви уверя, че усилията, които Вие и Вашият екип полагате се
оценяват, както от мен, така и убедена съм от много други родители на ученици.
Благодаря за адекватната Ви реакция и за бързите действия, благодарение
на които организацията на учебния процес се случва бързо и децата не губят време.
Те се чувстват част от училищната среда, независимо, че не излизат от вкъщи.
В среда на частичен хаос и паника нашето училище реагира много оперативно
и професионално!
Скъпи учители,
Сърдечни благодарности на всички Вас, които работите с децата ни - за
загрижеността и отдадеността Ви. Вие успяхте за часове да преборите своите
страхове, противоречия и негативни нагласи към електронните форми на обучение.
Вие скъпи учители винаги държите децата ни информирани. Винаги сте готови
да ги изслушате и да им помогнете. Стараете се да поддържате виртуални групи,
както с учениците си, така и с нас – родителите. Винаги сте на линия.
Всички получаваме домашни в нетипични за стандартния учебен процес
формати, които със сигурност изискват допълнителна работа от страна на
учителите, извън стандартните им задължения. Признателни сме, за това че децата
ни получават допълнителни разяснителни материали, за да бъдат максимално
улеснени.

Искрено благодаря на всички, които се включиха в това предизвикателство –
директор, учители и администрация!
Аз, като родител на ученик от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, се
чувствам подкрепена от училището в този труден момент.
Благодаря Ви за усилията и професионализма! Уверявам ви, че те са високо
оценени!

С УВАЖЕНИЕ,
Инж. Мария Мраценкова
Председател на Обществения съвет
към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица

