7 са записаните първокласници в основното училище в село Бело поле
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7 са записаните първокласници в основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село
Бело поле, община Ружинци. Това каза за Радио “Фокус” - Видин Веселка Исаева. Тя
посочи, че очаква още двама първокласници да се запишат училището до 15 септември.
„Паралелката ще бъде маломерна. Разрешение за маломерната паралелка ще бъде
взето от Общинския съвет“, обясни Исаева. Тя допълни, че в училището има 8
паралелки, като в пети клас паралелката също е маломерна. „Нямаме слети паралелки,
което е по-добрия вариант“, обясни Исаева.
Две са свободните учителски места в основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село
Бело поле, община Ружинци. Това каза за Радио “Фокус” - Видин Веселка Исаева,
директор на училището. Тя посочи, че свободните места са за учител в начален етап и
учител по английски език. „Има доста заявления, подадени от кандидати за двете места,
няма да останем с непопълнен щат за началото на учебната година“, заяви Веселка
Исаева. 7 са пътуващите учители от Видин. „Извозването на учителите става със
специален превоз за учители от 3-те училища в общината. 12 са учителите от училищата
в Ружинци, Дреновец и Бело поле, които пътуват с този превоз“, обясни Исаева.
През това лято възстановихме оградата на училище „Св.св.Кирил и Методий“ в село
Бело поле, община Ружинци, каза за Радио “Фокус”- Видин Веселка Исаева, директор на
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училището. Тя посочи, че за възстановяването на оградата са инвестирани 8 000 лв.
„Средствата са от нашия делегиран бюджет, но и от Община Ружинци също получихме
помощ“, обясни Веселка Исаева. Тя допълни, че големи ремонти в училището няма да
бъдат правени. „Ще освежим там където се налага класните стаи, ще боядисаме врати и
прозорци, ще ремонтираме някои санитарни помещения. Училището ни няма нужда от
голям ремонт и за това през тази година инвестирахме средства в ремонта на оградата“,
допълни Веселка Исаева.
Радио “Фокус”- Видин //
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