
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ-МОНТАНА

ЗАПОВЕД 
№184/26Л 1.2020 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 от Наредба № 15/2019 за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти, заповеди и указания на МОН, M3, РЗИ, 
Община-Монтана и обявена извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на 
COVID- 19 и Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министерство на здравеопазването за
преминаване на обучение от разстояние в електронна среда от 27.11.2020 г. ДО 21.12.2020г.

НАРЕЖДАМ

ЕОбучението на учениците за периода 23.11.2020г. - 21.12.2020г. да се извърши обучение от 
разстояние в електронна среда за всички ученици от VIII -  XII клас. Заповедта се отнася 
и за учениците от XII клас дуална система на обучение;

II. Заниманията по интереси в ПГЛП Клуб "Фолклор на етносите в България -  Ромски 
фолклор" да се провеждат в онлайн среда от разстояние с цел разтоварване и 
оползотворяване на свободното време на учениците.

III. Обучението в електронна среда от разстояние да се провежда при учебен час от 
35мин. при спазването на утвърденото седмично разписание в ПГЛП-Монтана и 
утвърден дневен режим на институцията (Приложение №1), както следва:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 
1.Ч ас-8.00-8.35;

2. Час -  8.45 -  9.20;
З .Ч ас-9.30-10.05;
Голямо междучасие 10.05 до 10.25;
4. Час-10.25-11.00;
5. Час-11.10-11.45;
6. Час-11.55-12.30;
7. Час-12.40-13.15;
8. Час -  13.25 -  14.00

IV. Учителите да създадат много добра организация по протичане на образователно- 
възпитателния процес в условията на електронна среда от разстояние.
Чрез платформата Microssofit Teams да се извършва обучение на учениците по паралелки, като 
се използват съвременни форми за преподаване на учебното съдържание по преценка на учителя:

1. Видеофайлове, презентации, работни листи, тестове, които се публикуват и ще бъдат 
предоставяни на учениците;

2. Образователен сайт «Уча се» - безплатни видеоуроци и упражнения
3. Чрез електронни учебници на различни издателства.
4. Video Chat за директна и пряка комуникация в реално учебно време с обратна връзка от 

учениците.
5. Youtube платформа за представяне на уроци, презентации, идеи.



6. Използване на онлайн ресурси по преценка на учителя и ресурсите в Националната 
електронна библиотека на МОН.

7. Презентации с теория и правилознание на спортни игри и учебни материали, йога, 
пилатес по Физическо възпитание и спорт и др. изготвени от специалисти по учебния предмет.

8. Провеждане на спортни дейности:
Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърденият
график в седмичното разписание. Учителят подбира методи, форми и средства, с които се
провокират учениците за физическа активност.

V. Учителите, които ще преподават асинхронно чрез материали на хартиен носител да 
извършат следното:

1.3а учениците без ел.устройства и/или интернет:
Изготвят се за всеки ученик по предмети седмично на хартиен носител материали от учебното 
съдържание по учебни предмети.
2. Получаването и разпространението на материалите става чрез куриерски услуги.
3. Материалите имат следните задължителни атрибути:

- за кой учебен предмет са предназначени;
- за кой клас са предназначени;
-възможност за обратна връзка от ученика -  домашна работа, задание, проект и др.
4. Разпространението на материалите за учениците се организира от учителя по съответната 

дисциплина, класния ръководител с помощта на образователния медиатор на ПГЛП.
VI. Заместник-директорът по учебната дейност да извършва ежедневен контрол по 
организацията на обучението в електронна среда, като извършва пряко наблюдение на 
учебния процес в групите в платформата Тиймс. При установени нарушения да докладва на 
директора на ПГЛП за отстраняването им.

УП.Допълнителни указания:

1. Учител, който е отпуск по болест или платен отпуск е длъжен да информира 
ръководството на училището и предостави учебни материали по съответния учебен 
предмет.

2. За педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не е уведомил 
ръководството отговаря по чл. 187 от Кодекса на труда.

3. За времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда всички педагогически 
специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове 
съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. Отчитането на взетите часове от 
разстояние в електронна среда - темите, отсъствията и оценките да става в електронния дневник 
на Админ Плюс.

4. Препоръчвам комуникацията между учителите и служителите да се осъществява по 
телефон и/или e-mail, социални мрежи, Microsoft Teams, ZOOM и др.

ЗАБРАНЯВАМ:

ГДостъпът на ученици, родители и външни посетители сградата на училището, по 
изключение по предварително определен график за получаване на ел.устройство за обучение 
и/или стипендия при строго спазване на правилата за противоепидемични мерки и дезинфекция 
във фоайето на училището.

II. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и 
респираторни заболявания в учебните сгради.

Настоящата заповед влиза в сила от 23.11.2020 година и се прилага до 21.12.2020 г.

Контактно лице за организация на електронно обучение при необходимост -Мариана 
Стоянова- ръководител на направление ИКТ.

Приложение №1 да се счита, като неразделна част от настоящата заповед.



Заповедта да се доведе 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.



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ - МОНТАНА 
Бул. „Александър Стамболийски” №37, тел. 096/ 305 197,096/305 178

e-mail: pglpmontana@abv.bg
(Приложение №1)

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020/2021г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 
1.Час -  8.00 -  8.35;
2. Час -  8.45 -  9.20;
З.Час -  9.30 -  10.05

Голямо междучасие 10.05 до 10.25;
4. Час-1 0 .2 5 -1 1 .0 0 ;
5. Час-1 1 .1 0 -1 1 .4 5 ;
6. Час- 1 1 .5 5 -  12.30;
7. Час-1 2 .4 0 -1 3 .1 5 ;
8. Час -  13.25 -  14.00

mailto:pglpmontana@abv.bg

