
 СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево, общ.Струмяни, обл. Благоевград 

ул. „ Поп Иван” №1, е- mail: sou_mikrevo@abv.bg 

 

М Е Р К И 

за преодоляване на дефицитите от  обучението от разстояние в електронна среда в 

СУ“Св.Паисий Хилендарски“ с.Микрево 

  След  като бяха обсъдени и разгледани причините за натрупаните дефицити по време на 

ОРЕС в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево на заседания на  Методически 

обединения  и заседание на Педагогическия съвет, бяха приети следните дейности за обща 

и допълнителна подкрепа с учениците : 

1. Дейности за обща подкрепа за личностно развитие за преодоляването на 

натрупаните дефицити от ОРЕС с учениците от I , II и III клас по български език и 

литература и математика  по  20ч. общо / 10 дни по 2 часа на ден/ от 02.06. до 

17.06.2022г.; 

2. Допълнително обучение по български език и литература  и математика с ученици 

от  IV клас  за преодоляване на пропуските от ОРЕС по 12 часа (6 дни по 2 часа на 

ден)   от  17.06.2022 г. до 24.06.2022 г. ; 

3. Допълнително обучение в рамките 10 учебни часа за ученици  от V и VI  клас със 

системни пропуски по български език и литература, допълнително обучение в 

рамките на 10 учебни часа за ученици с 3 слаби оценки или слаба срочна оценка от 

17.06.2022г. до 23.06.2022г. и допълнително консултиране по български език и 

литература за ученици, които имат желание и нужда, което се осъществява 

ежеседмично по график извън редовните учебни часове; 

4. Допълнително консултиране по история и цивилизации и география и икономика  

за ученици, които имат желание и нужда, което се осъществява ежеседмично по 

график извън редовните учебни часове; 

5. допълнителните часове за преодоляване на обучителни затруднения по математика 

в V клас в рамките на 10 учебни часа за ученици с 3 слаби оценки и/или срочна 

оценка слаб 2 в периода от 17.06.до 23.06.2022г.; 

6. Допълнително консултиране за ученици, които имат желание и нужда, което се 

осъществява ежеседмично по график по предметите математика и информационни 

технологии извън редовните учебни часове; 

7. Допълнително обучение в рамките 10 учебни часа за ученици  от VII клас със 

системни пропуски по български език и литература в периода от 13.06.до 

23.06.2022г. 

8. Включване на учениците със СОП в дейности за допълнителна  подкрепа за 

личностно развитие за преодоляването на натрупаните дефицити от ОРЕС с 

учениците от I , II и II и  IV  клас по български език и литература и математика  по  

10ч. общо / 10 дни по 2 часа на ден/ от 02.06. до 17.06.2022г. и с учениците от Vи VI 

клас от 17.06.2022г. до 30.06.2022г. 

 

      

                                                                                                  ДИРЕКТОР: /Лиляна Велкова/ 


