ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” СЕВЛИЕВО

ЗАПОВЕД
№ РД-04-154
гр.Севлиево, 21.10.2021 г.
На основание чл.115а ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на
здравеопазването и Заповед № РД-09-3680/21.10.2021 г. на министъра на образованието и
науката

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Преустановява се провеждането на присъствени конгресно-конферентни
мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер.
2. Преустановява се провеждането на присъствени тиймбилдинг и други
организирани групови мероприятия с такъв характер в училищния колектив.
3. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия.
4. В периода от 22.10.2021 г. до 22.10.2021 г. класовете VIII и XII клас се
обучават присъствено, а класовете IX, X и XI клас преминават в обучение от разстояние в
електронна среда.
5. В периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително класовете IX, X и XI
клас се обучават присъствено, а класовете VIII и XII клас преминават в обучение от
разстояние в електронна среда.
6. В периода от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. включително класовете VIII и XII
клас се обучават присъствено, а класовете IX, X и XI клас преминават в обучение от
разстояние в електронна среда.
7. ОРЕС и комуникацията да се осъществява в избраната от училището единна
платформа - ШКОЛО.БГ при осигурена защита на личните данни на учениците и на
учителите и гарантирана сигурност на информацията в електронна среда.
8. ОРЕС и комуникацията да се осъществи по предварително изготвено
седмично разписание и график на часовете: синхронно ОРЕС (поставят се отсъствия и
оценки). В изключителни случаи - асинхронно ОРЕС (не се поставят отсъствия, но в
процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика). В краен случай
- чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване).
9. Класните ръководители да информират ученици и родители за организирането
на обучението от разстояние в електронна среда.
10. Всички ученици, както и целият педагогически и непедагогически персонал
носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училището.
11. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.
12. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и
занимания, дейности по интереси и други, организирани в училищна среда не се допуска
смесване на ученици от различни паралелки.
13. Преустановява се провеждането на организирани училищни екскурзии и
групови посещения на туристически обекти в страната.

14. Въведените противоепидемични мерки по т. 1 и 3 може да не се прилагат при
следните условия: 100% от лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или
преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди
влизане в мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация,
преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на
министъра на здравеопазването.
15. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. и отменя Заповед № РД-04146/15.10.2021 г. на директора на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“.
16. Училищната комисия за поддръжка на интернет сайта на училището да
обнови секция „Обучение от разстояние в електронна среда“ и редовно да я актуализира.
За неизпълнение на
дисциплинарна отговорност.

задълженията

всички

членове

на

колектива

носят

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на инж. Веска Йорданова
Николова – на длъжност заместник-директор УД.
Настоящата заповед да се връчи срещу подпис от Иваничка Минчева Терзиева – на
длъжност Секретар, на целия персонал на училището за сведение и изпълнение.

Директор:
Ани Андреева

