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    ЗАПОВЕД 

№ РД-08-221/20.11.2020г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл. 31 ал. 1 и 2 от Наредбата 

15/2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, заповед РД-09-3158/11.11.2020 г. и заповед № РД-09-

3310/18.11.2020 г. на Министъра на МОН, писмо с изх. № 9105-382/09.11.2020 г. на 

Министъра на МОН, протокол на педагогическия съвет, становище на обществен съвет 

и след проучване мнение на родители и ученици 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
А.  Въвеждам следната организация на присъствен учебен процес за периода от 

23.11.2020 г. до 18.12.2020 г. както следва:   

1. За периода от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. всички ученици от VIIIa,  VIIIб,   XIб  

и  XIIб   клас  се ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО  в сградата на ПГТЛП „Гоце Делчев“. 

2. За периода от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. учениците от IXа,  IXб,  Xа и  Xб клас се 

ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО  в сградата на ПГТЛП „Гоце Делчев“. 

3. Учебния процес се провежда при СТРОГО спазване на всички утвърдени 

противоепидемиологични правила и мерки:  

 Проверка на температура при влизане в училище от медицинско лице, охрана или 

дежурен екип; 

 Недопускане смесване на потоци от ученици;  

 Строго спазване на кабинетната система;  

 Носене на маски от учениците и учителите на територията на училището, вкл. и  

в часовете; 

 Дезинфекция на повърхности, врати, под, санитарни възли и други по график; 

 Проветряване на помещенията през междучасията;  

 При съмнения за заболяване с грипоподобни симптоми на учители, служители и 

ученици  се следва установения здравен протокол. 

 Часовете се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание със следният 

дневен режим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

График  на  часовете 

I час 08 00- 08 40 ч. 

II час 08 50- 09 30 ч. 

Голямо междучасие 20 мин. 

III час 09 50- 10 30 ч. 

IV час 10 40- 11 20 ч. 

V час 11 30- 12 10 ч. 

VI час 12 20- 13 00 ч. 

VII час 13 10- 13 50 ч. 

http://www.pgtlp-blg.com/
mailto:pgtlp_blg@abv.bg


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД 
бул.”Васил Левски” №60 | тел. 073 885 639 | www.pgtlp-blg.com | pgtlp_blg@abv.bg 

 

 Подкрепата за личностно развитие на учениците в зависимост от спецификата се 

осъществява, присъствено и ако е възможно от разстояние в електронна среда. 

 Консултациите се организират присъствено, а ако е възможно и в електронна 

среда за обучение, по утвърден график в създадените екипи по предмети. 

 Заниманията по интереси да се провеждат съгласно графика.  

 Всички педагогически, непедагогически специалисти и ученици са длъжни да 

спазват всички нормативни документи /заповеди, правила, правилници и указания/ по 

отношение на организация на присъствените учебни  занятия и мерките за работа в 

епидемиологична обстановка. 

 

Б. Въвеждам следната организация за обучение от разстояние в електронна среда   

/ОРЕС/ за периода от 23.11.2020 г. до 18.12.2020 г. както следва: 

 1. За  периода от 23.11.2020г. до 04.12.2020 г. всички учениците от IXа,  IXб,  Xа и  Xб 

клас се ОБУЧАВАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – MICROSOFT 

TEAMS.  

2. За периода от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. учениците от VIIIa,  VIIIб,   XIб  и  XIIб   

клас се ОБУЧАВАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – MICROSOFT 

TEAMS. 

3. Обучението в ОРЕС се осъществява синхронно, съгласно седмичното разписание 

и асинхронно, чрез самостоятелна и/или извънкласна дейност.  

4. В обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти 

изпълняват нормата си преподавателска работа чрез учебни часове в електронна среда, 

съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. 

5. За времето на несинхронно обучение от разстояние в електронна среда за 

изпълнение на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се приема, 

ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно. 

     6. Педагогическите специалисти отчитат работното си време в ежедневен доклад за 

извършената дейност в съответния ден на pgtlp_blg@abv.bg  до 18:00 часа. 

     7. Всички педагогически специалисти, които не са отчели и доказали 5 

астрономически часа на ден се водят в отпуск. 

      8. ОЕСР да се организира от всеки учител, включително и учителите по физическо 

възпитание и спорт, учителите по учебна практика чрез възможностите  Мicrosoft Teams, 

комбинирано и с други платформи, в зависимост от спецификата на обучението по 

учебния предмет.  

      9. Учителите отразяват отсъствията на учениците в електронния дневник. 

      10. Спазват се  разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на  Наредба 11 за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

     11. Часовете се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание със следният 

дневен режим: 
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ЗАБРАНЯВАМ: 

 

1. Достъпа на родители и външни посетители сградите на училището без 

основателни причини.   

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и 

респираторни заболявания в учебните сгради. 

 

Заповедта да се изпрати по e-mail, служебна поща до всички педагогически 

специалисти работещи в ПГТЛП от г-жа Даниела Докузова. 

Заповедта ще бъде качена в сайта на ПГТЛП „Гоце Делчев“. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Д.Докузова.  

Контрол ще упражнявам и лично. 

 

 

 

 

 

ДИМИТРИНА ИВАНОВА 

Директор на ПГТЛП“Гоце Делчев“ - Благоевград 
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