Брой 5, Ноември-Декември 2020

Българо-австрийско училище
“Св. св. Кирил и Методий” – Виена

3 ноември
Начало на учебните занятия със следната промяна:
учебните часове през седмица ще приключват в 18.45/ 19.00 ч.
учениците от 8 до 12 клас преминават на дистанционно обучение
8 декември
Неучебен ден за ДГ и ПГ
14-19 декември
Коледни работилнички по класове
Коледна ваканция, 24 декември – 6 януари 2021 г. вкл.
Неучебни дни

В готовност за дистанционен ре-старт
Следим с внимание епидемиологична ситуация в Австрия и се подготвяме за поетапно преминаване
към дистанционна форма на обучение. Натрупаният в края на миналата учебна година опит ще ни
позволи да превключим без сътресения към дигиталната форма на обучение.
С оглед заповедта на здравния министър на Австрия за преустановяване на присъствените занятия за
учениците от гимназиален етап на образование, в БУ „Св. св. Кирил и Методий“ се въвеждат следните
промени:
-

Учениците от 8 до 12 клас преминават на дистанционно обучение.

Дните след есенната ваканция (от 2.11. до 6.11.20) ще са „преходни дни“. В този период ще се подготви
прехода към дистанционното обучение и формата на комуникация. Ще се изработи съответен график
на провеждане на часовете чрез съответната платформа за обучение, за да се предаде училищна
структура и времеви ред на обучението в училището.
-

Учениците от начален и прогимназиален етап на образование продължават засега
присъствено обучението в училището.

При възможност на родителите, часовете могат да започват в 15.45/15.30 и съответно да завършват
18.45/18.30.
Край на учебните занятия – 18.45 (за малките ученици 1-2 клас), 19.00 – за учениците от 3-7 клас).

http://www.bulgarische-schule.at/bg
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При обявен червен цвят на светофара за Виена, носенето на маски от всички ученици (без ДГ и ПГ)
става задължително!
Очаквайте повече информация от Вашия учител.

Школо – нашият електронен дневник
Повече от 90% от родителите на нашите ученици вече са регистрирани на платформата „Школо“ shkolo.bg. Напомняме за нещата, които предлага платформата:
•

ел. дневник – позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки,
отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база;

•

комуникация

- удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители

(мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия);
•

такси и задължения - сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към
сметката на училището, посредством няколко клика.

В тази връзка бихме желали да напомним, че крайният срок за плащане на първата част от учебната
такса бе 1 октомври.

Нови е-мейл адреси на учителите
От месец ноември комуникацията по е-мейл с учителите от БУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се
осъществява единствено през новите потребителски адреси:
Д-р Ирина Ботева-Владикова: irina.boteva-vladikova@bulgarische-schule.at
Анета Геранличева: aneta.geranlieva@bulgarische-schule.at
Женислава Делчева: jenislava.delcheva@bulgarische-schule.at
Красимира Шарф: krasimira.scharf@bulgarische-schule.at
Кристина Николова: kristina.nikolova@bulgarische-schule.at
Полина Стоянова: polina.stoyanova@bulgarische-schule.at
Симона Захариева: simona.zaharieva@bulgarische-schule.at
Станка Александрова: stanka.aleksandrova@bulgarische-schule.at
Тодор Тодоров: todor.todorov@bulgarische-schule.at

Нуждаем се от Вашето съдействие
Нужна ни е подкрепата Ви в усилията да осигурим в училището всички необходими материали за
поддръжка на хигиената и опазване здравето на нашите деца.
С благодарност ще приемем всяка Ваше дарение под формата на консумативи, които купуваме
ежеседмично във връзка с КОВИД- 19 мерките: дезинфектанти (за ръце и за повърхности), маски за
еднократна употреба, кухненски ролки хартия, носни кърпички.
Предварително благодарим!
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Преизбиране на Родителския съвет
Родителският съвет се състои от представители на родителите на ученици от различни класове, в
нашето училище. На неговите заседания се обсъждат въпроси и проблеми на родители, ученици и
преподаватели от училището и се търсят решения на тези проблеми. Родителският съвет помага за
организиране на празниците в училището. Работата е доброволна и безвъзмездна. В Родителския съвет
към училището може да се включи всеки, който има желание да подпомогне дейността му. Ако
желаете да се включите в нашата работа, моля добавете своето име, тел. номер и имейл за връзка.
Молим Ви с подписа си да потвърдете преизбирането на членовете на Родителския съвет към
Българското училище "Св.св. Кирил и Методий" – Виена, избрани през учебната 2019/2020 г.:

Антония Марина (2 и 3 клас), Емил Цветков (5б клас), маг. Женислава Делчева (6б клас), Ралица
Владимирова (2а и 6а клас), маг. Симона Захариева (2в и 7а клас), Стела Атанасова (2в клас), Зорница
Златкова (2в клас и 6б клас).
Документи за подпис ще получите от Вашия учител.

Международна конференция на АБУЧ
На 25ти и 26ти октомври се проведе годишната Международна научно-практическа конференция на
АБУЧ с подкрепата на ПУ „Паисий Хилендарски“ под наслов „Българските училища в чужбина традиция, практика, иновация“. За първи път от основаването на асоциацията срещата се състоя в
дигиталното пространство. Това не попречи на ентусиазма на участници и презентиращи – изнесени
бяха полезни и интересени доклади в два панела – Български език и литература и История и
география. БУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Виена бе представено с тема-споделяне на опит „История
на практика“. Нашият учител г-жа Женислава Делчева сподели осъщественото „практикуване“ на
различни културни епохи в часовете по История през учебната 2019-2020 година.
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