ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
“А. С. ПОПОВ”

ЗАПОВЕД
№ РД 07- 175/ 29.04.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1, чл.115а, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование и Заповед РД-01274/29.04.2021г., Заповед РД-01-273/29.04.2021г. на министъра на
здравеопазването Заповед № РД09-1028/ 29.04.2021 г. на Министъра на
образованието и науката във връзка с удължаване на обявената извънредна
епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19

НАРЕЖДАМ:
Въвеждам временни противоепидемични мерки,
01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. включително, както следва:

считано

от

1. Присъственият учебен процес за учениците от ПГЕ „А. С. Попов“
гр. Девин да се осъществява при спазване на следния график:
а) на 05.05.2021г. и 07.05.2021г. и от 10.05.2021г. до 14.05.2021г. –
присъствено се обучават учениците от 9, 10, 11 и 12 клас;
б) от 17.05.2021г. до 28.05.2021г. – присъствено се обучават
учениците от 8, 10 и 11 клас.

2. Извън графика по т. 1, се допуска и присъственото провеждане на:
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал.
3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или
практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно
провеждането им от разстояние в електронна среда;

в) индивидуални практически часове и практически часове на
индивидуално работно място в предприятие или на територията на
съответното училище;
г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от
разстояние в електронна среда.
3. За учениците от 8 клас на 05.05.2021г. и 07.05.2021г. и от
10.05.2021г. до 14.05.2021г. включително, да се осъщствява обучение от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на
информационните и комуникационните технологии.
4. За учениците от 9 клас в периода от 17.05.2021г. до 28.05.2021г.
включително, да се осъщствява обучение от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните
технологии.
5. Ежедневно в срок до 18:00 часа учителите да попълват
преподадените теми в електронния дневник.
6. Дейностите по проект „Подкрепа за успех“, за посочения период,
да се провеждат в електронна среда от разстояние.
7. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови
извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и
други, организирани в училищна и извънучилищна среда.
8. Дейности на територията на училището да се извършват при
стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:
• задължително носене на защитна маска за лице,
• спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м
• недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни
болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане,
загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
9. С цел опазване живота и здравето на персонала ограничавам
достъпа на външни лица в училище. По възможност услуги да се
извършват по електронен път, чрез заявка на електронна поща:
info@pgedevin.com и pge_devin@mail.bg .
Класните ръководители да уведомят учениците и родителите.
Настоящата заповед да се публикува в сайта на училище и да се
сведе до знанието на ученици, родители, педагогически и непедагогически
персонал в училище.
Контрол по изпълнение на заповедта ще
ръководството.
ДИРЕКТОР НА ПГЕ „А. С. ПОПОВ“ ГР. ДЕВИН
ИНЖ. С. ТЮФЕКЧИЕВА

се извършва от

