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ЗАПОВЕД № РД08-207/20.11.2020 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.3, 4, 5 и 8 от Заповед №РД-

09-3158/ 11.11.2020г. на министъра на образованието и науката, Заповед №РД-09-3310/ 

18.11.2020г. на министъра на образованието и науката, във връзка с решение № 1 на 

педагогическия съвет, Протокол № 4/ 19.11.2020 г.  на Педагогическия съвет, проведен 

на 19.11.2020 г. и решение №1 на Протокол №3/ 19.11.2020г. на Обществения съвет на 

ПГИ „Иван Илиев“  

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. За периода от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (вкл.) организацията на учебния 

процес да се реализира по следния начин: 

1.1. Учениците от VIII, IX и XII клас да се завърнат в училище за присъствено 

обучение. 

1.2. Учениците от X и XI клас да продължат 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 13.05 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“, се провеждат присъствено или в електронна среда от 

разстояние в синхрон с присъственото/ обучение в електронна среда, съгласно 

организацията на обучение в т.1, като следват утвърдените графици и седмично 

разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния 

времеви график: 

№ VIII, IX и X клас  XI и XII 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 10.55 – 11.35 17.00 – 17.40 

6 11.40 – 12.20 17.45 – 18.25 

7/0 12.25 – 13.05 18.30 – 19.10 
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 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 професионално 

развитие и културно обогатяване“, програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна 

мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ се 

провеждат в електронна среда от разстояние в платформата  “Microsoft Teams“ на Office 

365, съгласно утвърдения график.  

4. Носенето на лични предпазни маски за лице (маска/ защитен шлем) е 

задължително: 

а/ за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, 

както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната 

сграда- предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински 

кабинет, учителска стая, библиотека; 

б/ за всички ученици и педагогически специалисти в класните стаи и кабинети; 

в/ в училищния двор, когато се смесват ученици в различни паралелки. 

5. Изключения по т.4 се допускат: 

а/ в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с 

ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо оот 

1.5метра; 

б/ За учениците, когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно 

да се осъществяват с лични предпазни средства за лице/ четене на глас, устно 

разказване и изпитване, физически упражнения и други/. 

6. Осигурява се време за „почивка“ от задължителното носене на лични предпазни 

средства за лице за учениците: 

а/ извън учебните часове- в училищния двор или класната стая при широко 

отворени прозорци; 

б/ по време на учебния час по преценка на учителя и при широко отворени 

прозорци. 

7. Изключения по т.4 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят 

лични предпазни средства за лице. 

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директорите в ПГИ– 

г-жа Нина Стоицова и г-жа Екатерина Бонева-Дамянова. 

 Настоящата заповед да се изпрати по служебните електронни пощи на всички 

педагогически специалисти за сведение и изпълнение, а непедагогическите 

специалисти да се запознаят срещу подпис, както и да се публикува на сайта на ПГИ 

“Иван Илиев“. 

. 

 

 

 

     ДИРЕКТОР:  

                   /Ася Бояджиева - Пенкова/ 

     

 


