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ЗАПОВЕД  
№ 180 / 21.10.2021 година 

 

На основание на чл.259, ал.1 от ЗПУО,  във връзка с чл.258, ал.1, т.1 и ал. 2 от 

същия нормативен документ,чл.31, ал.1  от Наредба 15/22.07.2019 г, за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти на основание т.3 от  Заповед № РД-01-651 / 11.11.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и 

науката във връзка с писмо на РЗИ-Русе и отчитайки спецификата на училището и други 

локални фактори 

НАРЕЖДАМ: 

 

 СЧИТАНО ОТ 22.10.2021 Г. (ПЕТЪК) ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ VIII – XII КЛАС, 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО В УЧИЛИЩЕ ДА СЕ 

ПРЕМИНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В 

ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ШКОЛО  ПРИ СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГРАД БЯЛА. 

  

 1.Запазва се едносменния режим на обучение  при спазване на утвърденото 

седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 година при нов , утвърден от 

директора часови график за организирането и провеждането на учебните часове през  

периода обучение в електронна среда от разстояние за паралелките от двата гимназиални 

етапа.  

 2.В учебните часове по : 

 Изобразително изкуство 

 Музика 

 Физическо възпитание и спорт 

 Часът за спортни дейности 

учителите работят асинхронно като изпращат подходящи материали и възлагат 

задания за самостоятелна подготовка на учениците. 

 3.Прилагат се разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, като се 

поставяните оценки се мотивират и стават ясни на учениците и техните родители. 

 4.Контролни и класни работи може да се провеждат при наличието на технически 

условия, които гарантират обективното им протичане. 

 5.За всеки ученик със СОП, учителите подготвят материали и ги изпращат като 

съобщения в платформата Школо и/или подготвят материалите  на хартиен носител, 

които ще ги изпращат на електронната поща на Събин Петров, на длъжност медиатор, 

които ще ги достави на учениците. 

   П Г  БЯЛА 



 6.Планираните занятия в групите за занимания по интереси могат да се провеждат 

след 12:40 ч. в избрана от ръководителя на групата електронна среда доколкото и ако е 

възможно, а при невъзможност от използването ѝ – могат да се отложат . 

 7.Дейностите по обща и допълнителна подкрепа, съгласно училищния механизъм 

и Наредбата за приобщаващото образование могат да се осъществяват след 12:40 ч. по 

график доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване 

на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 

 8.Планираните часове по кормилна практика се провеждат по график , утвърден 

от директора при СТРОГО СПАЗВАНЕ  на всички противоепидемични мерки въведени 

със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването и насоките за работа в извънредна епидемична обстановка. 

 9. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл.61 от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

 10.Педагогическите специалисти отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора на 

училището. 

УТВЪРЖДАВАМ : 

 

 ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА 

ПАРАЛЕЛКИТЕ В ДВАТА ГИМНАЗИАЛНИ ЕТАПА В ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ГРАД БЯЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.10.2021 ГОДИНА  

час VIII, IX, X, XI, XII клас 

1   8:00 – 8:30 

2   8:40 – 9:10 

3   9:30 – 10:00 

4 10:10 – 10:40 

5 10:50 – 11:20 

6 11:30 – 12:00 

7 12:10 – 12:40 

Забележка: Времето е за организация и 

провеждане на допълнителен час за спортни 

дейности, консултации, факултативни учебни 

часове, допълнителен час на класа и за 

занимания по интереси. 

12:50 – 15:00 

 

 Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директора на училището и  

Г. Димитрова, на длъжност ЗДУД . 

Адм. секретар, г-жа Ботева да сведе настоящата заповед до знанието на  

заинтересованите лица за сведение, изпълнение и контрол. 
 

 Бойка Славчева да публикува настоящата заповед на сайта на училището. 
 
 

 

ПЛАМЕН ВЕЛЕВ  

 ДИРЕКТОР ПГ-БЯЛА 

 

 

 


