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ЗАПОВЕД
№ РД-09-667 / 27.11.2020 г.

Относно: ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ в ПГЧЕ „Васил Левски“, считано от 12.03.2021 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, обявената с Решения на Министерския съвет извънредна епидемична 
обстановка във връзка с разпространението на COVID-19, след проведено на 10.03.2021 заседание на 
Областния оперативен щаб и констатации за силно завишен брой на заразени и заболели лица на 
територията на област Бургас, Заповед № РД-01-3 7/10.03.2021 г. на Директора на РЗИ- Бургас за 
преминаване на обучение в електронна среда от разстояние от 12.03.2021 г. при спазване Насоки за работа 
на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията 
на COVID-19 на МОН,във връзка с моя заповед № РД-09-666/ 11.03.2021

Н А Р Е Ж Д А М :
ПРОМЯНАТА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ 

ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 
В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -  БУРГАС,

СЧИТАНО от 12.03.2021 до 25.03.2021 г. включително и/или до второ нареждане

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЧАС 
5 МЕЖДУЧАСИЯ 
1 МЕЖДУЧАСИЕ

30 МИНУТИ 
10 МИНУТИ 
30 МИНУТИ

1 час 08 .00  - 08.30 ПОЧИВКА 10 МИНУТИ

2 час 08.40  - 09.10 ПОЧИВКА 10 МИНУТИ

3 час 09.20  - 09.50 ПОЧИВКА 10 МИНУТИ

4 час 1 0 .0 0 - 10.30 ПОЧИВКА 30 МИНУТИ

5 час 1 1 .0 0 - 11.30 ПОЧИВКА 10 МИНУТИ

6 час
7 час

1 1 .4 0 -
1 2 .2 0 -

12.10
12.50

ПОЧИВКА 10 МИНУТИ

Считано от 12.03.2021., в 8,00 ч. продължава обучение от разстояние в електрона среда за учениците 
на ПГЧЕ "Васил Левски" по утвърденото седмично разписание.

Допълнителни/ извънкласни дейности се провеждат след приключване на часовете от 
общообразователната подготовка и задължителната почивка между часовете, съгласно отделна заповед

Обучението ще се извършва чрез електронната платформа "Teams".
Електронното присъствие на учениците е задължително. Участието им в процеса на обучение ще се 

документира.
При спешни технически въпроси, свързани с достъпа до “Teams”, може да се свържете с г-жа Кери 

Харизанова на тел. 0878837327; /
Заповедта да се довежзасведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните родители чрез 

сайта на гимназията и ^ |н* |п ||здта “Shkolo”.
Контрол по из^^ю ^иеплл^оведта ще осъществявам лично.

ВЕСЕЛА ИВАШВА
Директор ПГчЩ ^и

Към дело РД-09 Изг. В.И.
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