
 

КОМУНИКАЦИЯ СЕМЕЙСТВА 
 

Скъпи семеиства, 

Надяваме се, че всички се окажите в       

безопасносиздрави,безвирусакиото      

промени живота ни по толкова     

необичаен начин. 

Отдирекциятанацентъраискамедави       

изпратим съобщениеза спокойствие   

,тъй като смеизправени пред нови     

ситуации и е тридно да координираме      

цвло училище и какво включва. 

Целият учителски екип на центъра     

продалжавад да работи неуморно по     

изключителен начин.вашоте  

преподаватели като специалисто се    

координират ежедневни , за да     

одговорят на нуждите на вашоте     

динове и дъщери и да гарантират      

непрекъснатостта на тяхното   

образование. Знаем че правото на     

образование не може да бъде нарушено.  

Потовавремеполагамеголемиусилия      

да събираме информация от всички     

семеиства в нашия център и как те       

общуват с нас. 

Целта е да можим да обслужим всеки       

наш ученик ,както фобре каза     

министърът на образованието ИЗАБЕЛ    



СРЛАА,”не можете да напреднете , ако      

няма равни условия за всички...” Това е       

нашприоритетвмамента.Гарантирсно     

тази предпоставка за комуникация с     

всяко от нашите семейства, ние ще      

започнем да изпращаме домашни и     

дейности. 

Искаме също така да ви информираме ,       

че този петък 27 март с начален час14:00,        

ще приключим второто оценяване и     

бюлетините на бележките ще бъдат     

публикувани чрез платаформата EDUCA.    

По същия начин ще бъдат побликувани      

инструкции за достъп до споменатата     

платаформа .  

В тази връзка искаме да ви напомним,       

че ако имате съмнения или     

въпроси,моля,използвайте имейла на   

съответните учители на вашите    

синове и дъщери. 

След като преключи второто    

оценяване или второто тримесечие на     

учебната година и при липса на      

инструкции от министерството на    

образованието , ще продалжим да     

изпращаме материали със съдържание    

от третото тримесечие. 

Напомняме че на нашия уебсайт имате      

на разположение извлвчвнията от    

програмата ,в които са подробно     

описани целите, съдържания и    

критериите за оценка .  

Връзката кам мрежата: 

https://jmhuarte.educacion.navarra.es/web1/extractos-de-programacio

nes/ 

https://jmhuarte.educacion.navarra.es/web1/extractos-de-programaciones/
https://jmhuarte.educacion.navarra.es/web1/extractos-de-programaciones/


 

Всички учители се снгажират да     

напредват в курса и да са достъпни за        

учениците и семеиствата.  

Искаме да поздравим учениците и     

семеиствата ,киотоодговарятнатова      

ново предизвикателство,вкоетосега,    

повече от всякога , трябва да      

приложим на практика , търпение.  

Ще има безкрайна ситуация, които ще      

тестват нивото на търпение, както     

академично , така и сициално , затова       

ви молим за спокойствие , тъй като       

гарантираме,че ще служим на всички     

семейства и всички ученици по     

най-добрия възможен начин. 

Много насърчения за всички,ние ще ви      

държим в течение с всички онези      

инструкции, които идват при нас от      

министерството на образованието и    

се грижете добре за себе си . Ще        

излезим от това ! 
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