ЗАПОВЕД
№ РД-09-615 / 24.04.2020 г.
Относно: ПРОМЯНА В СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ за месец май в ПГЧЕ „Васил Левски“, считано
от 04.05.2020 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1,
т.2 и т.3 от Наредба № 15/ 2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл.7, ал.1, чл.20 от Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за здравето, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република
България извънредно положение в Република България, заповеди и указания на МОН, РЗИ, Община,
заповеди № РД-01-124/13.03.2020г.; №РД-01-131/17.03.2020г.; №РД-01-139/19.03.2020; РД-01144/22.03.2020г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на
територията на Република България, обявена извънредна ситуация в условията на епидемично
разпространение на COVID- 19, преустановяване на учебните занятия и преминаване на обучение от
разстояние в електронна среда от 16.03.2020 г., след обсъждане на ПС на предложения на родители и
учители с цел подобряване организацията на работа в е-среда във връзка с мои заповеди № РД-09-574/
13.03.2020 г.; № РД-09-586/ 30.03.2020;

НАРЕЖДАМ / УТВЪРЖДАВАМ:
СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА
ЕЛЕТРОННА СРЕДА В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС, СЧИТАНО от 04.05.2020 год.
I.

НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за периода от 04.05.2020 до 29.05.2020 г.
/ПРИЛОЖЕНИЕ №1 /
1. Промени в седмичното разписание се допускат само по обективни причини, съгласувано с директора
на училището и по реда на неговото утвърждаване.
2. Класните ръководители се задължават да запознаят по електронен път – чрез ел.платформа Microsoft
Teams, Shkolо учениците и родителите от класа.
3. Седмичното разписание да бъде публикувано на интернет страницата на училището, ел.платформа
Microsoft Teams, Shkolо.
II.
Останалите клаузи на мои заповеди № РД-09-574/ 13.03.2020 г.; № РД-09-586/ 30.03.2020г. остават
непроменени.
Заповедта и приложенията да се сведат за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните
родители чрез сайт, ел.поща и социалните медии.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ВЕСЕЛА ИВАНОВА
Директор ПГЧЕ „Васил Левски”
Към дело РД-09
Изг. В.И.

