ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД 09-589/12.03.2021 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, заповед № РД 19-90/11.03.2021 г. на директора на
РЗИ-Сливен

НАРЕЖДАМ
В периода от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. обучението на учениците от VIII до
XI клас ще бъде от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на
информационните и комуникационни технологии, използвайки възможностите на
електронните платформи Teams и Shkolo.bg.. Обучението ще е синхронно, т.е. учителите
и учениците ще взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез
визуален контакт през електронната платформа. За учениците от XII клас обучението
ще бъде присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, в
съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката
и
Министерство на здравеопазването Насоки за работа през учебната 2020/2021 година в
условията на COVID-19.
Преустановява се присъственото обучение по учебна и производствена практика
и практическото обучение в реална работна среда, с изключение на часовете по
управление на МПС.
Продължителността на учебен час при присъствено обучение и обучение 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. Почивките между учебните часове и в
двата варианта са 10 /десет/ минути, с изключение на почивката между втория и третия
час, която е 20 минути. При обучение от разстояние в електронна среда ще се прилага
принципът на синхронното обучение. Текущата обратна връзка за резултатите от
обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на
учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или групово.
Съгласно чл. 11, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование дистанционните часове при синхронно обучение
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.
Изпитните сесии на учениците, записани в самостоятелна и задочна форма на
обучение продължават присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки
Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището.

