Уважаеми родители и ученици,
В ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна продължават да се извършват ремонтни дейности по
ОП „Региони в растеж“. Допълнителното споразумение с изпълнителя на ремонтните дейности
регламентира удължаване срока на изпълнение.
Отново сме изправени пред конкретни предизвикателства – учебен процес в друга сграда (ОУ
„Стоян Михайловски“, гр. Варна) и в условия на продължаваща световна пандемия. За изпълнение на
насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка на МОН, с оглед
спазване на всички задължителни противоепидемични мерки, след съгласуване с МОН, РУО – Варна,
Община Варна, Обществен съвет, организацията на учебния процес ще бъде следната:
I.

Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година
15.09.2021г. (сряда) – 9:00 часа – само за новопостъпилите ученици от VIII клас
1. Учениците се явяват в малкия двор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в 8:45 часа
в официално униформено облекло;
2. Училищният двор ще бъде разчертан и всеки ученик трябва да застане на определеното за
паралелката му място. Желателно е да се избягва смесване на ученици от различни
паралелки /приложение – скица/;
3. При невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м в училищния двор, носенето
на защитна маска на лицето е задължително за всички;
4. Час на класния ръководител ще се проведе по график след приключване на официалното
тържество:

Клас

Специалност/ЧЕ

VIII а клас Организация на хотелиерството/АЕ
VIII б клас Кетъринг/НЕ
и
обслужване
в
VIII в клас Производство
заведенията за хранене и развлечения/АЕ
и
обслужване
в
VIII г клас Производство
заведенията за хранене и развлечения/РЕ
VIII д клас Производство на кулинарни изделия и
напитки/АЕ
VIII е клас Производство на кулинарни изделия и
напитки/НЕ
VIII ж клас Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия/АЕ
VIII з клас Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия/РЕ

Класен
ръководител
Стая № 11
Емилия Бояджиева
Учебно-практическа Снежана Демирова
зала № 1
Кухня 2
Надя Жекова
Помещение

Конферентна зала

Час
9:40
9:40
9:40

Светлана
Коприварова
Петър Терзиев

9:40

Кухня 3

Румяна Георгиева

9:40

Кухня 4

Ренета Паунова

9:40

Дияна
Пиринджиева

9:40

Кафе-сладкарница

Кабинет барманство
1

За учениците от IX до XII клас вкл. откриване и провеждане на час на класа съгласно
следния график:
Класен
Клас
Специалност/ЧЕ
Помещение
ръководител
IX а клас Организация на хотелиерството/АЕ
Стая № 11
Галина Димитрова
IX б клас Организация на хотелиерството/РЕ
Учебно-практическа Десислава
зала № 1
Пехливанова
Кетъринг/НЕ
IX в клас
Кухня 2
Любка Стефанова
IX г клас Кетъринг/РЕ
Конферентна зала
Надежда Димитрова
и
обслужване
в
IX д клас Производство
Кафе-сладкарница
Василена
заведенията за хранене и развлечения/АЕ
Кръстанова

9:40

Час
10:10
10:10
10:10
10:10
10:10

IX е клас
IX ж клас
IX з клас
Х а клас
Х б клас
Х в клас
Х г клас
Х д клас
Х е клас
Х ж клас
Х з клас
XI а клас
XI б клас

Производство на кулинарни изделия и
напитки/ФЕ
Производство на кулинарни изделия и
напитки/НЕ
Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия/АЕ
Организация на хотелиерството/ФЕ
Организация на хотелиерството/РЕ
Кетъринг/НЕ
Кетъринг/РЕ
Производство
и
обслужване
в
заведенията за хранене и развлечения/АЕ
Производство
и
обслужване
в
заведенията за хранене и развлечения/РЕ
Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия/АЕ
Производство на кулинарни изделия и
напитки/НЕ
Организация на хотелиерството/ФЕ
Организация на хотелиерството/РЕ

XI в клас
XI г клас
XI д клас

Кетъринг/АЕ
Кетъринг/РЕ
Производство
и
обслужване
в
заведенията за хранене и развлечения/АЕ
и
обслужване
в
XI е клас Производство
заведенията за хранене и развлечения/НЕ
XI ж клас Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия/АЕ
XII а клас Организация на хотелиерството/ФЕ
XII б клас Организация на хотелиерството/НЕ

XII в клас Туристическа анимация/АЕ
XII г клас Кетъринг/АЕ
XII д клас Кетъринг/РЕ
и
обслужване
в
XII е клас Производство
заведенията за хранене и развлечения/АЕ
XII ж клас Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия/АЕ

Кухня 3

Теодора Тодорова

10:10

Кухня 4

Жана Първева

10:10

Надежда
Градинарска
Дияна Сярова
Румяна Емилова

10:10

Недко Недев
Пенка Динева
Сабина Алексиева

10:40
10:40
10:40

Станислава
Христова
Ваня Емилова

10:40

Кабинет барманство
1
Стая № 11
Учебно-практическа
зала № 1
Кухня 2
Конферентна зала
Кафе-сладкарница

Христина Петрова

10:40

Цветина Дойчева
Биляна Блажева

11:10
11:10

Анелия Славейкова
Марияна Петрова
Катя Ламбова

11:10
11:10
11:10

Кухня 3

Мефарет Кахраман

11:10

Кухня 4

Елеонора Борисова

11:10

Галина Янева
Нели Ялъмова

11:40
11:40

Малинка
Владимирова
Ваня Маринова
Мария Димова
Искрена Димитрова

11:40

Цветанка Митева

11:40

Кабинет барманство
1
Стая № 11
Учебно-практическа
зала № 1
Кухня 2
Конферентна зала
Кафе-сладкарница
Кухня 3
Кухня 4

Стая № 11
Учебно-практическа
зала № 1
Кухня 2
Конферентна зала
Кафе-сладкарница
Кухня 3
Кухня 4

10:40
10:40

10:40

11:40
11:40
11:40

Задължително е носенето на лични предпазни средства в закрити пространства.
Училищното ръководство призовава ученици и родители да спазват стриктно указания график и
да се придържат към противоепидемичните мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19.
II.
От 16.09.2021 година учебните занятия ще се провеждат в сградата на ОУ „Стоян
Михайловски“, гр. Варна в двусменен режим и по утвърден график.
I смяна – VIII а, в, г, е;
Х а, б, в, г, д, е, ж, з;
ХII а, б, в, г, д, е, ж
II смяна – VIII б, д, ж, з;
IX а, б, в, г, д, е, ж, з;
XI а, б, в, г, д, е, ж

!!! Учебните часове по учебна и производствена практика ще се провеждат в учебните
работилници в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна и при възможност в реална
работна среда /по утвърден график/.
III.

IV.
V.

VI.

Дневен режим при присъствено обучение и ОРЕС
Учебен час
I смяна
II смяна
1 час
07:30 ч. – 08:10 ч.
13:30 ч. – 14:10 ч.
2 час
08:20 ч. – 09:00 ч.
14:20 ч. – 15:00 ч.
3 час
09:20 ч. – 10:00 ч.
15:20 ч. – 16:00 ч.
4 час
10:10 ч. – 10:50 ч.
16:10 ч. – 16:50 ч.
5 час
11:00 ч. – 11:40 ч.
17:00 ч. – 17:40 ч.
6 час
11:50 ч. – 12:30 ч.
17:50 ч. – 18:30 ч.
7 час
12:40 ч. – 13:20ч.
18:40 ч. – 19:20 ч.

График за присъствено обучение в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“ - Варна.
При провеждане на присъствени учебни часове в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“ –
Варна:
 Забранява се тютюнопушене в двора и района около входа на училището;
 Забранява се паркиране на лични МПС в района около входа на училището;
 Спазва се правилник за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 Стриктно се спазват „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата“ на МОН и „Правила за работа на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“
гр. Варна в условията на COVID-19“ /публикувани на сайта на гимназията/;
 Носенето на предпазна маска е задължително за всички присъстващи на територията на
учебното заведение /и по време на учебните часове/. Не се допуска ползване на шалове,
кърпи, шлемове и други предпазни средства;
 Всички ученици, учители и служители преминават ежедневен филтър, осъществяван от
медицинско лице.
При приключване на строително-ремонтните дейности в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ –
Варна, приемане на работите от държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за
ползване, ще бъде създадена организация за незабавно преместване на учебния процес в
сградата на училището.

Координати на служителите на гимназията се намират на електронната страница на ПГТ „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Варна, секция „Контакти“.
За допълнителни въпроси може да се обръщате на официалната електронна поща на гимназията
pgtvarna@pgtvarna.com или pgt_varna@abv.bg.
Уважаеми родители, Вашата подкрепа и разбиране са ни необходими повече от всеки друг
път. За всички нас ще е добре да бъдем заедно и с общи усилия да преодолеем трудното излизане
от кризата и да се справим с неудобствата от пребиваването в друга сграда. Мисията ни е да се
опазим здрави и нашите деца да учат в една добра и здравословна среда.
Ръководството и екипът на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна пожелават на всички
ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година.
Гергана Япаджиева
Директор

