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ЗАПОВЕД 

№ РД-09-781/09.04.2021 г. 

 

Относно: ГРАФИК за ОБУЧЕНИЕ на учениците в ПГЧЕ „Васил Левски“, считано от 

12.04.2021г. 

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, Заповед № РД-

01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед №  РД-09-856/ 09.04.2021 г. на 

министъра на образованието и науката при спазване Насоки за работа на системата на 

предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на 

COVID-19 на МОН 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС, 

СЧИТАНО ОТ 12.04.2021 г. 

 

I. ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ: 

1. В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.  – за учениците от VIII и X клас; 

2. В периода от  26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  – за учениците от IX и XII клас; 

 

II. ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/: 

1. В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.  - за учениците от IX, XI и XII клас.  

2. В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  - за учениците от VIII, X и XI клас. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП: 

1. Присъственото обучение се провежда в съответствие с изготвените от Министерство на 

образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на 

предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на 

COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. 

2. Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/се осъществява в съответствие с моя 

заповед № РД-09-666/11.03.2021 г. 

3. Допуска се и присъственото провеждане на: 

а)  изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба No 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)  олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда 

4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и 

занимания, дейности по интереси, занималнии други, организирани в училищна и извънучилищна 

среда 

5. Всички допълнителни дейности се провеждат по график само и единствено в ОРЕС след 

приключване на часовете от задължителните раздели на учебния план. 
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III. ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОРЕС, 

СЧИТАНО ОТ 12.04.2021 г.: 

Продължителност на учебния час     40 минути 

5 междучасия        10 минути 

1 междучасие       30 минути 

ДНЕВЕН РЕЖИМ:      

ПЪРВИ ЧАС  08:00 – 08:40 ч.  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ 

 ВТОРИ ЧАС   08:50 – 09:30 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 ТРЕТИ ЧАС   09:40 – 10:20 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 ЧЕТВЪРТИ ЧАС  10:30 – 11:10 ч  ПОЧИВКА 30 МИНУТИ  

 ПЕТИ ЧАС   11:40 – 12:20 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 ШЕСТИ ЧАС  12:30 – 13:10 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 СЕДМИ ЧАС  13:20 – 14:00 ч. 

 

IV. В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НОСЕНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ 

СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ (ЗАЩИТНА МАСКА/ЗАЩИТЕН ШЛЕМ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

УЧИЛИЩЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

1. За всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за 

външни за институцията лица, в общите закрити части на сградата на ПГЧЕ – фоайе, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет за 

хранене. 

2. За всички ученици и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите 

учебни помещения. 

3. В училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки. 

 

V. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО Т.IV СЕ ДОПУСКАТ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

1. В училищния двор за ученици и учители, ако се осъществяват дейности само с ученици 

от една и съща паралелка и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1.5 м. 

2. За учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се 

осъществяват с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и 

изпитване, физически упражнения и др. 

3. За отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, е препоръчано да не се носят лични предпазни средства за лице. 

 

VI. УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕ ЗА „ПОЧИВКА“ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА 

НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени 

прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други обстоятелства не 

позволяват излизането навън). 

2. По време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.  

Отговорни лица за организация на присъственото обучение –ЗДУД – Славова и Маврева. 

Контактно лице за организация на електронно обучение – ЗД по АСД – К. Харизанова. 

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане 

на мерки за ограничаване на разпространението на COVID- 19 с цел осигуряване на живота и 

здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училище. 

Настоящата заповед влиза в сила от 12.04.2021 година и се прилага до второ нареждане.  

Заповедта да се доведе за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните 

родители чрез сайта на гимназията и електронния дневник „SHKOLO”. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 


