ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
Враца 3000, бул. „Демокрация” № 18,
тел./факс: 092/ 62 60 43

ЗАПОВЕД
№ 0569-0263/27.11.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 7, ал. 6, т.2, т.3 и чл. 10, ал.2 от
Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование,
Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №
РД 09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката
НАРЕЖДАМ:
1. В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците в дневна
форма от V до XII клас да се извършва синхронно от разстояние в електронна
среда;
2. Синхронното обучение да включва синхронен урок и синхронно
взаимодействие на учителя с учениците, както и текуща обратна връзка и
оценяване на резултатите от обучението;
3. При обучението от разстояние в електронна среда учителите да използват
възможностите на Microsoft Teams за образование. Обучението от
разстояние в електронна среда да се организира от всички учители,
включително и от учителите по физическо възпитание и спорт и за часовете
им по спортни дейности;
4. Консултациите с ученици и родители да се извършват в електронния дневник
, групите на класа или по телефона;
5. За посочения период учениците, за които е одобрено ОРЕС по чл.40а, ал.1 и
чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, се прекратява. Същите ще се обучават синхронно
със седмичното разписание на съответната паралелка;
6. Учебните занятия за учениците от I смяна да започват в 08:00 часа и за II
смяна в 13:30 часа. Учебните часове ще са:
 С продължителност 30 минути за учениците от V до VII клас и 5
минути за въпроси към учителите;
 С продължителност 35 минути за учениците от VIII до XII клас
при следния часови график, утвърден със Заповед № 0561-0255/26.11.2020 г. на
директора:

№
1
2
3
4
5
6
7

I смяна
08:00 – 08:35
08:45 – 09:20
09:30 – 10: 05
10:25 – 11:00
11:10 – 11:45
11:55 – 12:30
12:35 – 13:10

II смяна
13:30 – 14:05
14:15 – 14:50
15:00 – 15:35
15:55 – 16:30
16:40 – 17:15
17:25 – 18:00
18:05 – 18:40

7. Часовете за консултации да се провеждат от учителите по утвърдения от
директора график;
8. При предвидени два учебни часа занятията може да се провеждат без
почивка между тях;
9. За посочения период могат да се провеждат:
 Занимания по интереси;
 Занимания по НП „Ученически олимпиади и състезания“.
Заниманията се провеждат онлайн в дните, съгласно утвърдените графици.
Продължителността на едно занятие е не повече от 3 учебни часа по 30/35 минути,
според класа;
10. Педагогическият съветник да извършва своята дейност чрез работа от дома,
използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на
консултативна и корекционна дейност в рамките на 5 часа дневно;
11. Комуникацията със служителите на гимназията да се осъществява предимно
по телефона и/или e-mail, електронен дневник и др. В случай на неотложна
необходимост външни лица ще бъдат допускани в сградата до охраната.
Настоящата заповед да се сведе до знанието учителите и служителите от
ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца за сведение и изпълнение, чрез изпращане на
електронните им пощи и за сведение на учениците и родителите, чрез публикуване
в Shkolo, раздел „Съобщения“.

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
ДИРЕКТОР НА ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ – ВРАЦА
Recoverable Signature

X
Татяна Василева
Директор
Signed by: Tatyana Ilieva Vasileva

