
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667;e-mail: pgt_varna@abv.bg 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08 - 709/02.02.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1, чл.105, ал.6 и чл.115а от Закона за 
предучилищното и училищно образование, във връзка с чл.31, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.10, т.24, 
т.26 и т.36 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти,  чл.115а, ал.1 от ЗПУО, 
чл.40а, ал.1, чл.40б, ал.1, ал.2, чл.40в, т.2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 
организация на дейностите в училищното образование, чл.4а, ал.1 и ал.5 от Наредба № 4 за 
нормиране и заплащане на труда, чл.193, ал.1, т.1 от Наредба за приобщаващото образование 
и съгласно алгоритъм за превключване към ОРЕС от Мерки и правила в ПГТ „Проф. д-р Асен 
Златаров“– Варна, в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното 
образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, разработени от МОН,  
Заповед № РД 01-51/26.01.2021 г., Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. на министъра на 
здравеопазването и Заповед № РД 09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и 
науката  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки 
на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г до 30.04.2021 г. и допускане 
на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възтановят 
същите за ученици от VIII до XII клас, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 
г както следва: 
 от 04.02.2021 г до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават ученици от VIII и XII клас; 
 от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават  ученици от X и XI клас; 
 от 04.03.2021 г до 17.03.2021 г  - присъствено се обучават ученици от IX и XII клас. 
 

2. Учебните занятия се провеждат в двусменен режим и по утвърден график: 
 
I смяна - VIII г, е, ж, з, IX, XI клас 
II смяна - VIII а, б, в, д, X клас 
XII клас – съгласно индивидуален график 

 
Учебните часове по учебна и производствена практика се провеждат в учебни 

работилници и при възможност в реална работна среда. 
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XII Б XII А XII А XII Б  XII В XII В XII Д XII В  

          

VIII З VIII Д VIII З VIII Д VIII З VIII Д VIII З VIII Д VIII З VIII Д 

 XII Г  XII Е  XII Б  XII Б  XII Б 

 XII Д  XII Д  XII Д  XII Е  XII Е 

 XII Ж  XII Ж  XII А  XII А  XII З 

VIII Ж VIII В  XII З VIII Ж XII З  XII Г VIII Ж XII Г 

XII З   XII Г  XII Е XII Д XII З XII Ж  

XII З   XII Г  XII Е XII Д XII З XII Ж  
  

 
3. В посочените периоди,  учебните  занятия  се  провеждат  в  съответствие  с  

приетите в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна Насоки за работа на системата на 
училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, разработени 
от МОН. 
 

4.  Учебните занятия се провеждат при спазване на следните противоепидемични 
мерки: 

- задължително носене на защитни маски за лице по време на престоя на ученици и 
учители в сградата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до 
часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, 
затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус и други). Да се 
ограничат несъществени контакти в класни стаи, коридори на училище и работни 
помещения.  
 

5. Останалите часове за учениците, които по график не са присъствено в училище,  
продължават да се провеждат от разстояние с продължителност на учебните часове – 40 мин. 
съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмичното разписание за втори учебен 
срок, в платформата G suite for education синхронно. 
 

6. Дневен режим при присъствено обучение и ОРЕС: 
 

Час I смяна II смяна 
1 07 30 – 08 10  ч 13 30 – 14 10 ч 
2 08 20 – 09 00  ч 14 20 – 15 00 ч 
3 09 20 – 10 00  ч 15 20 – 16 00 ч 
4 10 10 – 10 50  ч 16 10 – 16 50 ч 
5 11 00 – 11 40  ч 17 00 – 17 40 ч 
6 11 50 – 12 30  ч 17 50 – 18 30 ч 
7 12 40 – 13 20  ч 18 40 – 19 20 ч 

 
 
 
 
 



 
7. Всички педагогически специалисти работят присъствено в сградата на ПГТ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – Варна или от дома си, в периода 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. за 
изпълнение на служебните им задължения за реализация на обучение в реална или електронна 
среда от разстояние на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който 
са отработени пет часа дневно при работа в електронна среда или осем часа дневно при 
присъствено обучение. Работния ден включва дейности по подготовка на материали, нужни за 
обучението от разстояние, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и 
родители, проверка на тестове и контролни работи. 
 

8. Учителите преподават и ново учебно съдържание, като се цели в края на учебната 
година да се постигне ДОС по учебната програма по всеки учебен предмет и успешно да се 
положат всички изпити – НВО, ДЗИ, Държавни изпити за придобиване на степен за 
професионална квалификация. 

 
9. Всички педагогически специалисти, преподаващи в класовете, които по график се 

обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове. 
 

10. Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от педагогически 
специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като 
изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично 
разсписание за II-ри срок на учебната 2020/2021 година. 

 
11. Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, 
като: 

 Учениците наблюдават и участват активно в урока; 
 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците 

чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая. 
 Учителите предоставят консултации (съгласно график за консултации с  

ученици по предмети, при предварително заявено желание на ученика) и обща подкрепа в 
електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на образователни 
дефицити. 

 Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016г. 
за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните 
оценки се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. 

 Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически 
условия, които гарантират обективното им протичане. 

 
12. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващо образование. 
 
13. Дейностите по чл.15, т.1-4 и т.11 от Наредба за приобщаващо образование могат 

да се осъществяват от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ 
по преценка на педагогическите специалисти. 

 
14. Преустановява се организирането на екскурзии, пътувания и групови посещения 

на туристически обекти и участия в други масови мероприятия за учениците от гимназиален 
етап, организирани от училището. 
 
 



 
 

15. Заниманията по интереси да се провеждат в електронна среда от разстояние за  
учениците от VIII – XII клас, ако това е предвидено в утвърдената програма на съответната 
група. 

 
16. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разсписание, утвърдено от директора. 
 
17. За проведените учебни часове, всеки ден учителите предоставят по електронен път 

отчет и доклад, а използваните ресурси и материали да се съхраняват с възможност за 
предоставяне при поискване. 

 
18. Достъпа на ученици, които не са по график за обучение в училище, родители и 

външни посетители в сградата на училището е забранен. Препоръчвам комуникацията с и 
между служители да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални 
мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица да бъдат допускани до 
сградата, след като служителят от звено за самоохрана получи потвърждение по телефон от 
директора на училището. 

 
19. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и 

респираторни заболявания в учебната сграда е забранен. 
 
20. Учителите и служителите използват за комуникация помежду си създадената 

виртуална стая „Работна среда“ и електронни пощи с приоритет тези, в домейна на 
pgtvarna.com. 

 
Настоящата заповед влиза в сила от 04.02.2021 г. и да бъде сведена до знанието на 

всички педагогически специалисти за сведение и изпълнение от техническия секретар на 
училището чрез публикуване в „Работна среда“ и ел. пощи. 

 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Галина Вълчева – 

ЗДУД и г-жа Веска Янева - ЗДУПД. 
 
За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговортност по силата 

на КТ. 
 
Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

 

 

ГЕРГАНА ЯПАДЖИЕВА ................./п/.............................. 

ДИРЕКТОР НА  

ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ВАРНА 


