ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД 09-179/28.10.2020 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т. 2, 24 и 34 от Наредба №
15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, във връзка със заповед № РД 01-626/27.10.2020 г. на министъра
на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID-19
НАРЕЖДАМ
В периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. обучението на учениците от VIII до XII
клас, записани в дневна и задочна форма на обучение, както и в дуална система на обучение,
да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на
информационните и комуникационни технологии, използвайки възможностите на
електронната платформа Teams. Обучението ще е синхронно, т.е. учителите и учениците ще
взаимодестват в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през
електронната платформа.
Продължителността на дистанционния учебен час при синхронното обучение от
разстояние в електронна среда е 40 /четирдесет/ минути за учениците от гимназиалната
степен, с изключение на учебния час за учениците със специални образователни
потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план, който е с
продължителност от 35 /тридесет и пет/ минути. Текущата обратна връзка за резултатите от
обучението и текущ ото оценяване се осъщ ествяват при синхронно взаимодействие на

учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или групово.
Съглласно чл. 11, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование дистанционните часове при синхронно обучени от разстояние в
електронна среда следват утвърденото седмично разписание.
Ежедневно в електронния дневник се вписва информацията, свързана с работата,
както на педагогическите специалисти, така и с работата на класните ръководители.
Съгласно заповед № РД 09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката
периодът от 30.10.2020 г. до 01.11.2020 г. е определен за есенна ваканция. Съгласно писмо
на министерството на образованието и науката № 9105-357/22.10.2020 г. на основание
чл.154, ал.2 от КТ 2 ноември (понеделник) е обявен за неприсъствен за всички учебни
институции. Всички педагогически специалисти да се съобразят с горепосочената
информация при попълването на електронния дневник.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти за
сведение и изпълнение.
Заповедта да бъде качена на интернет страницата на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Директор:
/Елена

