
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ-ГР.МОНТАНА 

 
ЗАПОВЕД 

 

№ 75/13.10.2021г. 

 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2  от Наредба № 15 от 22 юли 

2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти  и  във връзка със Заповед №РД-01-315/12.10.2021г. на директора 

на Регионална здравна инспекция гр.Монтана 
 

НАРЕЖДАМ: 

1. Поради въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на 

територията на област Монтана считано от 13.10.2021 г. до 26.10.2021г.  

а) учениците от VIII, IX, X и XI клас преминават към обучение от разстояние в 

електронна среда на обучение за периода по т.1 

б)  присъствени учебни занятия за учениците от XII клас, 

Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с приетите в Професионална гимназия 

по лека промишленост Насоки за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година в условията на 

Covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и 

Министерство на здравеопазването. 

2. Часовете за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да  

протичат в ОРЕС в платформата TEAMS синхронно с продължителност на учебните 

часове - 40 мин., съгласно утвърденото седмично разписание за периода 13.10.2021 – 

26.10.2021г. По изключение, за ученици, които нямат техническа възможност да се 

включат в ОРЕС, обучението да се извършва, чрез разнасяне на учебни материали и 

текуща обратна връзка от образователния медиатор до дома на ученика. 

3. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в 

училище работят присъствено за съответните учебни часове. 

4. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в 

класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни 

дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от 

Министъра на здравеопазването.  

Задължително използват лични предпазни средства. 



5. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла 

вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в 

диспенсера на входа на училището.  

Охраната да осъществява засилен пропусквателен режим на външните лица при 

посещение в сградата.  

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал, 

учениците и техните родители чрез официалния сайт на гимназията и по електронен 

път. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Емилия Георгиева- ЗДУД. 

 

Запозната: 

Емилия Венелинова Георгиева - …………….. 

 

 

Директор:…………….. 

Мариана Стоянова 

 

 

 


