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ЗАПОВЕД № РД08-185/11.11.2020 г. 

 

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

образование и чл. 31, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 34 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на 

образованието и науката, обн. ДВ. бр.61 от 2 август 2019 г., т. 4 от насоки и препоръки 

за преминаване към ОРЕС на училищно ниво от писмо с изх. № 9105-382/09.11.2020 г. 

на министъра на образованието и науката, във връзка с решение № 1 на педагогическия 

съвет в ПГИ „Иван Илиев“, Протокол № 3/10.11.2020 г.  и  

имайки предвид изтъкнатите аргументи на Педагогическия съвет, проведен на 

10.11.2020 г., а именно: 

 Притесненията на учителите във връзка с динамичното влошаване на 

епидемиологична обстановка, свързана с епидемията от COVID-19, в страната и в 

областта (област Благоевград е в челните позиции ж класацията на области по брой 

регистрирани заболели от COVID-19); 

 Споделения опит от учители от ПГИ, които са се срещнали с болестта и 

трудностите със здравето, които са имали и продължават да имат; 

 Липсата на реална информация за здравословното състояние на учениците. По 

време на учебни часове, учениците споделя, че имат грипоподобни симптоми, не се 

чувстват добре, но не са ходили на преглед при медицинско лице, защото личният им 

лекар е болен от COVID-19. Въпреки влошеното си състояние, учениците присъстват в 

учебните часове, провеждани от разстояние в електронна среда, но ако се премине в 

присъствена форма на обучение, те няма да посещават учебните часове; 

 Част от учителите, макар и не напълно здрави участват в обучението от 

разстояние в електронна среда, но заявяват, че ако се премине в присъствена форма на 

обучение, ще си излязат в отпуск за временна нетрудоспособност; 

 Подкрепата за продължаване на ОРЕС от представителите на родителите от 

Обществения съвет в ПГИ, които присъстваха на Педагогическия съвет 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. За периода от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г. (вкл.) да продължи обучението от 

разстояние в електронна среда в платформата  “Microsoft Teams“ на Office 365.  

2. Учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично 

разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г., както следва:  

2.1. I-ва смяна/ сутрин – за учениците от VIII, IX и X клас: начало на учебните 

занятия 07.30 ч., край 13.20 ч.  

2.2. II-ра смяна – за учениците от XI и XII клас: начало на учебните занятия 

13:30 ч., край 19:10 ч. 

2.3. Продължителност на учебния час: 40 минути. 

2.4. Отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник 

„Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“. 

3. Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по 

проект „Подкрепа за успех“, предварителната езикова подготовка по английски език на 

учениците, кандидатствали за участие в първи поток на мобилност по проект № 2020-

1-BG01-KA102-078354 „Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо 
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професионално развитие и културно обогатяване“, програма „Еразъм+“, КД1 

„Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и 

обучение“ следват утвърдените графици и седмично разписание за I учебен срок на 

учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график: 

№ XI и XII клас VIII, IX и X клас 

1 7.30 – 8.10 13.30 – 14.10 

2 8.20 – 9.00 14.20 – 15.00 

3 9.10 – 9.50 15.10 – 15.50 

4 10.10 – 10.50 16.10 – 16.50 

5 11.00 – 11.40 17.00 – 17.40 

6 11.50 – 12.30 17.45 – 18.25 

7/0 12.40 – 13.20 18.30 – 19.10 

 

             

 Настоящата заповед да се изпрати по служебните електронни пощи на всички 

педагогически специалисти за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

    ЗА ДИРЕКТОР:  
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