
З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 496/ 09.04.2020 год. 

На основание:  чл. 126, т.13, чл. 127, ал.1, т.3 и т.5 от Кодекса на труда, чл. 258 и чл.259 от 

ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с Решение на Народното 

събрание на Република България за удължаване  на извънредно положение в Република България до 

13.05.2020 г.,  заповед на Минисътра на здравеопазването № РД01-154/26.03.2020 г. за въвеждане 

на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID -19 на територията на 

страната, Заповед № РД-09-704/ 31.03.2020год., Заповед № РД-09-725/ 06.04.2020год., Заповед 

№ РД-09-746/ 08.04.2020год. и Заповед № РД-09-762/ 09.04.2020год. на Министъра на 

образованието и науката, както и Указания на Министъра на образованието и науката за 

организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 април 2020г. 

   

Относно: актуализация и допълнение на заповед № 458/16.03.20г.; разтоварващ режим за 

периода 13-16 април 2020г в условия на обучение от разстояние 

   

I.  АКТУАЛИЗИРАМ и ДОПЪЛВАМ 
З  А  П  О  В  Е  Д № 458/ 16.03.2020 год. на директора на ПГД „ Ел. Вазова“  със срок на действие до 

13.05.2020г , при спазване на утвърденото седмично разписание за втория учебен скок и организацията 

на учебния ден. Педагогическите специалисти да насърчат учениците да ползват допълнителни 

образователни ресурси, свързани с обогатяване кръгозора в конкретната предметна област чрез 

насочването им към виртуалната библиотека и електронните ресурси, публикувани на сайта на 

Гимназията : https://pgdsofia.com, меню Е- обучение. 

В случай на удължаване периода на действие на Противоепидемичните мерки и/или на предоставени 

препоръки от компетентните държавни или общински органи, срокът на действие на актуализираната 

заповед ще бъде продължен. 

II. НАРЕЖДАМ 

Във връзка с промяна на З А П О В Е Д № РД09-2148/ 27.08.2019 г. на министъра на 

образованието и науката и въз основа на Заповед № РД-09-746/ 08.04.2020год., Заповед № РД-

09-762/ 09.04.2020год. на Министъра на образованието и науката, както и Указания на 

Министъра на образованието и науката за организиране на дейности в разтоварващ режим за 

периода 13-16 април 2020г., преструктуриране и реорганизация на учебния ден за периода 

13.04- 16.04.2020г., както и  дейността на педагогическите специалисти : 

1. Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4( четири) часа дневно. 

2.  Промяна в седмичното разписание : 

„Час на класа“ с тематични области на занимания и проектно- базирано обучение: 

o Гражданско и патриотично образование 

o Екологично и здравно образование 

o Кариерно консултиране 

o Занимания в областта на изкуството, културата и спорта 

o БДП и безопасен интернет 



o Работа в екип в условия на социална изолация 

o Други  

3. Промяна в продължителността на учебния ден и учебния час: 

Начало на учебния ден: 10.00часа  

Край на учебния ден:     12.30часа 

Продължителност на учебния час: 30 минути 

Брои учебни часове за деня: 4 часа 

Учебни предмети:  Час на класа  

4. Заниманията да се провеждат от класните ръководители / гост- лектори, които подават 

еднократно( на 16.04.2020г. до 18.00ч. ) и електронно (pgd_el.vazova@mail.bg)  доклад- 

отчет ( по образец) до директора на Гимназията за периода 13.04- 16.04.2020г. 

5. Темата за часа( избрана от тематичните области)  да се отрази в електронния дневник от 

класния ръководител. 

6. Последният час ( 12.00- 12.30ч.) може да се ползва от класните ръководители за 

индивидуални консултации с родители/ настойници и ученици при необходимост. 

7. Заниманията по интереси да се провеждат от съответните педагогически специалисти 

при спазване на графика за втория учебен срок, утвърден със заповед на директора , с 

намалена продължителност (от 14.30ч. до 15.30 ч. – 2 уч. часа) 

8. Заместник –директорите  да съдействат за преструктуриране и реорганизация на учебния 

ден за периода 13.04- 16.04.2020г., както и да оказват методико- психологическа и 

техническа подкрепа на педагогическите специалисти 

9. По указания на министъра образованието и науката по своя преценка всеки 

педагогически специалист, с изключение на класните ръководители, може да ползва 

платен годишен отпуск от 13 до 16 април 2020г. при наличие на подадено заявление на 

ел. поща на Гимназията. 

Всички педагогически специалисти и административен персонал да се запознаят със 

съдържанието на настоящата заповед на виртуална оперативка на 10.04.2020г.; заповедта да се 

сведе до знанието на ученици и родители като се  публикува на официалния сайт на училището 

и в електронния дневник. 

  

Контрол по изпълнение на заповедта е на директора.      

                                                                                                    Даниела Шошова   

                                                                                                    Директор 

                                                                                   Р. Кънчева  ….x…. 

                                                                                   ифд съгл. заповед№482/19.03.20г. на директора        

mailto:pgd_el.vazova@mail.bg

