МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ПЛОВДИВ
ул. “Арх. Камен Петков” № 1, тел. 0895412543, e-mail: tt_g_delchev@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-06-……………./………………
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 24 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, чл. 7, ал. 6, чл. 10, ал. 2, чл. 40 в, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за
приобщаващото образование, § 6, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
и във връзка със Заповед РД-09-3596/20.10.2021 година на Министъра на образованието
и науката, писмото на Директора на РЗИ-Пловдив с изх. № 06-185/27.10.2021г и
съгласно алгоритъма за превключване към ОРЕС.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Считано от 28.10.2021 година поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на
100 000 население, присъствените учебни занятия за учениците от дневна форма на
обучение в ПГТСТ „Гоце Делчев“ град Пловдив, (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.), се преустановяват
2. Начало на образователния процес в учебните дни за ученици в дневна форма на
обучение след преминаване в обучение от разстояние в електронна среда е 08:00 часа, при
спазване на следната продължителност:
1-ви учебен час: 08:00-08:30;
10 минути
2-ри учебен час: 08:40-09:10;
10 минути
3-ти учебен час: 09:20-09:50;
20 минути
4-ти учебен час: 10:10-10:40;
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10 минути
5-ти учебен час: 10:50-11:20;
10 минути
6-ти учебен час: 11:30-12:00;
10 минути
7-ми учебен час: 12:10-12.40;
5 минути
8-ми учебен час: 12:45-13:15
3. За времето на обучение в ОРЕС за изпълнение на нормата преподавателска работа на
педагогически специалист за времето на синхронно обучение от разстояние в
електронна

среда

педагогическите

специалисти

изпълняват

нормата

си

преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното
разписание, утвърдено от директора.
4. Обучението на учениците от дневна форма на обучение в ПГТСТ „Гоце Делчев“,
град Пловдив след преминаване в ОРЕС, да се осъществява доколкото и ако е
възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в
платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й –
да се осъществява синхронно/несинхронно чрез групи в социалните мрежи, вайбър и
други средства за комуникация.
5. 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 педагогически специалисти до дома на ученика
6. ОРЕС включва учебни часове от разстояние, самоподготовка, текуща обратна връзка
за резултатите от обучението и оценяване при спазване на организацията на учебния
ден в професионалната гимназия за 2021/2022 година и утвърдени седмични
разписания и графици за първи учебен срок. При синхронно обучение от разстояние в
електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и
синхронно взаимодействие на учителя с ученика.
7. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за
приобщаващото образование когато се обучават синхронно от разстояние в електронна
среда, както следва:
7.1. закъснение на ученика за учебен час до 15 минути се отчита като половин
отсъствие;
7.2. закъснение на ученика за учебен час с повече от 15 минути - като едно отсъствие.
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Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице
уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с
писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за
отстраняване на причините за отсъствието. Броят на отсъствията на ученика се
отбелязва в електронния дневник на класа.
8. ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на
работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно
утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година.
9. Извън графика по т. 1, се допуска и присъственото провеждане на:

а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически
изпитвания за текуща оценка;
в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно
място в предприятие или на територията на съответното училище;
10. Планираните занятия в групите за занимания по интереси след преминаване в ОРЕС
да се провеждат присъствено на открито като не се допуска смесване на ученици от
различни паралелки, а при обективна невъзможност – да се отложат.
11. Дейностите по чл. 15, т. 1 - 4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото
образование при обучение от разстояние в електронна среда (екипна работа между
учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни
предмети; допълнително консултиране по учебни предмети; кариерно ориентиране на
учениците; библиотечно-информационно обслужване и дейности за превенция на
обучителните затруднения) при обективна невъзможност да се провеждат в
училищна среда – могат да се осъществяват като индивидуални часове и
консултации или да се отложат.
12. Дейностите по т. 9, т. 10 и т. 11 се провеждат при спазване на следните
противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за
лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с
прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено
дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други)“.

13. Отчитането на работата от разстояние в електронна среда да се извършва по
електронен път чрез електронен формуляр, изготвен от Ваня Парашкевова, ЗДАСД в
гимназията.
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Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост
от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на
разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на
живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители и
да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и
изпълнение.
БОЙКА БОРИСОВА
Директор на ПГ по транспорт и строителни технологии “Гоце Делчев” град Пловдив
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