
 
ПРОФЕСИОНАЛНА     ГИМНАЗИЯ 

гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, ул.П.Волов №11, 

e-mail profesionalna_gimnaziq_bqla@abv.bg 
 

 

 
ЗАПОВЕД  

№ 239 / 30.11.2021 година 

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл.258, ал.1 от същия нормативен документ, чл.31 от наредба 

№ 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти в съответствие със Заповед № РД 01-963/24.11.2021 

година на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-4614/24.11.2021 г. на 

министъра на образованието в  условия на обявена извънредна епидемична обстановка , 

писмо на РУО-Русе с изх.№ РД-14-2800/30.11.2021 г. и Заповед № ……./ 30.11.2021 г на 

министъра на образованието отчитайки спецификата на училището и други локални 

фактори във връзка с възстановяване на присъствения образователен процес в 

Професионална гимназия – град Бяла за 50% от паралелките по график за ротация 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 1.За периода от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г. вкл. в  Професионална гимназия град 

Бяла за всички ученици VIII – XII клас да се организира и провежда частично редуване 

за обучение на учениците в електронна среда от разстояние и присъствено в училище 

обучение. 

 2. За двата гимназиалния етапа в училище обучението на ученици в електронна 

среда и присъствено в училище за периода от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г. вкл. да се 

осъществява по график. 

 3.При ротационния модела на редуване на частично ОЕСР и частично 

присъствено обучение на класовете в училище е наложително ежедневното присъствие 

на всички педагогически специалисти в училище.  

 4.Утвърдената от началото първи срок на учебната 2021/2022 година транспортна 

схема за пътуване се променя за периода на частично редуване на присъствено и 

обучение в електронна среда за паралелките от двата гимназиални етапа. 

 5. Утвърденият в началото на учебната 2021/2022 година график за придружаващи 

пътуващи възрастни по направленията Ценово, Полско Косово, Босилковци, Пейчиново, 

Долна Студена, Лом Черковна, Копривец, Дряновец и Бистренци се запазва за периода 

на частично редуване на присъствено и обучение в електронна среда за паралелките от 

двата гимназиални етапа. 

 6. 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 на частично редуване на присъствено и обучение в електронна среда за 

паралелките от двата гимназиални етапа.  

 7. Всички учители и ученици, които за периода от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г 

вкл. провеждат обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата 

за информационните и комуникационните технологии във виртуалната класна стая 

(ВКС) на електронната платформа Школо при спазване на  Правилата за работа и 

   П Г  БЯЛА 



обучение в електронна среда в ПГ-Бяла и при следната организация на учебния процес в  

Професионална гимназия град Бяла. 

7.1 В учебните часове по : 

 Изобразително изкуство 

 Музика 

 Физическо възпитание и спорт 

 Часът за спортни дейности 

учителите работят синхронно и/или асинхронно, като при асинхронното обучение 

изпращат подходящи материали и възлагат задания за самостоятелна подготовка на 

учениците. 

 7.2 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. 

 7.3 Контролни и класни работи може да се провеждат при наличието на 

технически условия, които гарантират обективното им протичане. 

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

присъствено или след 13:45 ч. в електронната платформа Школо при спазване на  

Правилата за работа и обучение в електронна среда в ПГ-Бяла доколкото и ако е 

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

 9.Планираните занятия по Дейност 3 по Проект „Подкрепа  за успех“ се 

осъществяват след 13:45 ч. присъствено. 

 10.Дейностите по чл.15 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се 

осъществяват след 14:00 ч. доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 

 11.Планираните часове по кормилна практика се провеждат  по график изготвен 

от преподавателите по кормилна практика и утвърден от директора при спазване на 

противоепидемичните мерки. 

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

приобщаващото образование. 

 13.Педагогическите специалисти отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора на 

училището. 

 14.Всички присъствени в училище дейности в извънредна епидемична обстановка 

се провеждат в съответствие с Актуализираните насоки за обучение и действия в условия 

на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са приложение към Заповед 

№ на МОН: РД09-4614/24.11.2021 г.  и № на МЗ : РД01-963/24.11.2021 г. и при спазване 

на противоепидемичните мерки   и Правилата за работа  в ПГ-Бяла в епидемична 

обстановка. 

15.Класните ръководители VIII – XII клас, дневна форма на обучение в 

Професионална гимназия град Бяла да запознаят учениците с настоящата заповед, 

относно промените от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г вкл. 

16.Настоящата заповед и заповедите на министъра на здравеопазването и 

министъра на образованието да бъдат публикувани на сайта на училището от 

администратора. 

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

 



1.График за ротационно обучение в електронна среда от разстояние за 

паралелките в двата гимназиални етапа в Професионална гимназия град Бяла за периода 

01.12.2021 г. до 14.12.2021 г вкл. 

 

период Паралелки присъствено 

обучение в училище 

Паралелки в обучение в 

електронна среда от 

разстояние 

от 01.12.2021 г. до 

08.12.2021 г. вкл. 

XА, XБ, XIА и XIБ клас VIIIА, IXА, XIIА и XIIБ клас 

от 08.12.2021 г. до 

14.12.2021 г. вкл. 

VIIIА, IXА, XIIА и XIIБ клас XА, XБ, XIА и XIБ клас 

 

2.Часови график за обучение в електронна среда от разстояние и присъствено в 

училище за паралелките в двата гимназиални етапа в Професионална гимназия град Бяла 

за периода от 01.12.2021 година до 14.12.2021 година вкл. 

 

час VIII, IX, X, XI, XII клас 

1 8:00 – 8:40 

2 9:00 – 9:40 

3 9:50 – 10:30 

4 10:40 – 11:20 

5 11:30 – 12:10 

6 12:20 – 13:00 

7 13:05 – 13:45 

13:45 – 14:30 – ДЧ спортни дейности , ДЧ на класа, 

извънкласни дейности и работа по проекти 
 

3.Транспортната схема за превоз на пътуващите ученици от Професионална 

гимназия град Бяла от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г. вкл. по направления от местоживеене 

до населеното място в което се намира училището и обратно .(приложение 1 ) 

 

4.Шофьорите на автобуси и на служебните автомобили за възрастни 

придружители в МПС собственост на Професионална гимназия град Бяла и лица 

осигуряващи безопасното качване, слизане и превоз на учениците.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява от директора, ЗДУД и 

адм. секретар. 

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

заинтересованите лица за сведение, изпълнение и контрол. 
 

 

 

ПЛАМЕН ВЕЛЕВ 

ДИРЕКТОР ПГ-БЯЛА 

 

 

 


