
 
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД09-9-267 

гр. Нови пазар, 04.01.2021 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 и т. 3 от Наредба № 15/ 2019 за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед № РД09-

3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката,  и  Заповед № РД-01-677 от 

25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020г.  на министъра на 

здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес в училище във 

връзка с удължените противоепидемичните мерки  

Н А Р Е Ж Д А М: 

В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на всички ученици от VIII до XII клас 

в ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“ – Нови пазар, записани в дневна форма на обучение 

и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

 

1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на 

служебните им задължения за реализация на обучение на учениците от разстояние в 

електронна среда. 

 

2. Обучението от разстояние в електронна среда  да се организира от всеки учител, 

включително учителят в групата за полудневна организация на учебния ден чрез 

възможностите на електронната платформа https://www.shkolo.bg, Microsoft Teams,  други 

безплатни платформи за on-line обучение, както и чрез възможностите на социалните 

мрежи, а също така  Skype, Messenger, Viber  и др. да се използват само в краен случай. 

 

3. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да 

изпълняват служебните си задължения в класната стая при засилена дезинфекция и мерки, 

и недопускане струпване на хора. Задължително използват лични предпазни средства.  

 

4. За всеки учебен час да се подготвят и изпращат материали (презентации, упражнения, 

тестове) на съответния клас.  

 

5. Допуска се комбинирането на форми на обучение – on-line или на хартиен носител, или 

чрез телефонни разговори. 

 

 

 

 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ДИЗАЙН ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

 

9900, гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. ,,Цар Асен” № 38, тел. 0537/2-20-03,  

e-mail: pghtd@abv.bg 

https://www.shkolo.bg/


6. В обявените часове за консултации, учителите съдействат на учениците при 

необходимост. 

 

7. Учителите сами организират начин за получаване на обратна връзка от учениците и  

комуникацията  с родителите им. 

 

8. Ежедневно попълват Доклад – електронно обучение за извършената работа, който 

изпращат на електронната поща на училището. 

 

9. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил до 9.00 ч. 

на следващия ден ежедневен Доклад - електронно обучение, относно проведените on-line 

часове съобразно графика  ще се счита в платен отпуск за съответния ден. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 04.01.2021 г. и се прилага до 31.01.2021 г. 

 

При спешни въпроси - лице за контакт е заместник-директор по учебно-производствената 

дейност – инж. С. Басри. 

Контактно лице за възникнали технически въпроси при организирането  на обучение в 

електронна среда – Ръководител на направление ,,Информационни и комуникационни 

технологии“ – А. Хасан.  

 

Заповедта да се сведе от Галина Пенчева – технически секретар за изпълнение от всички 

заинтересовани лица чрез платформата Shkolo.bg и/или ел. поща на училището. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

МАГДА ДИМИТРОВА 

Директор на  ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров” 

 

Запозната със заповедта: 

 

Г.  Пенчева -  

 

 

 

 


