
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ “ВЛ.П.МИНЧЕВ” 
3440 с.Владимирово, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ул.”Вл.П.Минчев”71 

тел. 0894472670, 0894472672 e-mail: pgt_vladimirovo@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РД-01-371/04.02.2022 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, чл. 16а, ал. 1 от Правилника за дейността на училището, чл. 40а, ал. 1, 

чл. 40б, ал. 1, ал. 2,  чл. 40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и 

заплащане на труда, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, и съгласно 

алгоритъма за превключване към ОРЕС от Мерките и правилата в ПГТ „Вл.П.Минчев“ в 

изпълнение на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка, утвърдени от МОН със Заповед № РД09- 4814/03.12.2021г. и в изпълнение на 

Заповед № РД09- 2205/04.02.2022г. на министъра на образованието и науката 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

 

1. За периода от 07.02.2022 до 11.02.2022 учебните занятия се провеждат в електронна 

среда от разстояние, в платформата на Виртуално училище на Школо синхронно, съгласно 

утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание за всички ученици от VIII , 

IX, и XI. Учениците от  X и XII клас се обучават присъствено. 

2. За периода от 14.02.2022 до 18.02.2022 учебните занятия се провеждат в електронна 

среда от разстояние, в платформата на Виртуално училище на Школо синхронно, съгласно 

утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание за всички ученици от X, и 

XII. Учениците от  VIII , IX, и XI клас се обучават присъствено 

3.  В посочените периоди присъствено се обучават само ученици, които са дали съгласие 

за тестване с с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба 

от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат 

на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със 

съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия,  

4. В посочения период от време, учебните занятия се осъществяват в платформата на 

Виртуално училище на Школо или присъствено, съгласно утвърдената организация на 

учебния ден и седмично разписание за втори учебен срок при следния дневен режим: 

 

учебен 

час 
начало край 

1 7:40 
08:20 

2 
08:30 09:10 

3 
09:20 10:00 



4 
10:15 10:55 

5 
11:05 11:45 

6 
12:00 12:40 

7 
12:50 13:30 

8 
13:40 14:20 

 

 

5. Присъственото обучение се осъществява при стриктно спазване на Насоките за 

обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени от 

МОН със Заповед № РД09- 4814/03.12.2021г. и в изпълнение на Заповед № РД09- 

4813/03.12.2021г. на министъра на образованието и науката. 

6. Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от педагогическите 

специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като 

изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично 

разписание. 

7. Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, като: 

8.1.Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

8.2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците 

чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

8.3. Учителите може да предоставят консултации (съгласно графика за консултации 

с ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и обща подкрепа в 

електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на образователни 

дефицити. 

8.4. Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните оценки 

се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. 

8.5. Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически 

условия, които гарантират обективното им протичане. 

8.6. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат 

в ОРЕС чрез платформата на Виртуално училище на Школо, обучението да се извършва 

чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогически 

специалисти чрез съобщения в електронния дневник. 

8. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

9. Дейностите по чл. 15, т. 1- 4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат 

да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда, чрез 

използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. Обучението 

на учениците в индивидуална форма да се извършва от педагогическия съветник. 

10. Заниманията по интереси да се провеждат от РЕС чрез платформата на Виртуално 

училище на Школо с учениците, които учат в електронна среда и присъстващо, с учениците, 

които са в училище. 



11. Занимания по проект Подкрепа за успех се провеждат с ученици, които са присъствено 

на училище. 

12. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед е на Директора. 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата на 

КТ. 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

  


