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З А П О В Е Д 

 

№ 395/ 10.04.2020 г. 

 

 

 

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 

Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31.ал.1, т. 1, 2, 3 , 4, 6, 15, 24, 25, 26, 27 

и 34, от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от 

министъра на образованието и науката, обн. дв. бр.61 от 2 август 2019 г., Заповед № РД-09-746/ 

08.04.2020 год. на Министъра на образованието и науката, 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 и Указания на Министъра на 

образованието и науката за организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 

април,  във връзка с преустановяването на присъствената форма на обучение и преминаване към 

дистанционна форма на обучение,  

  

И З М Е Н Я М 

 

Заповед № 383/14.03.2020 год., заповед № 386/26.03.2020 г. и заповед № 389/03.04.2020 

г. на директора на НПТГ „Ш.Петьофи“ - Разград за дистанционно обучение в електронна среда 

в частта организация на работата на педагогическия и непедагогическия персонал за периода 

13-16 април 2020 година  със следните указания: 

1. Въвежда се облекчен /разтоварващ/ режим. Дневната ангажираност на учениците не 

надвишава 4 часа.  

2. Педагогическият съветник предоставя платформи за провокиране интереса на учениците 

към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни 

паметници, образователни филми и др. Организира дейности за психологическа 

подкрепа с цел преодоляване на тревожността от социалната изолация 

3. Педагогическите специалисти, които в изтеклите четири седмици активно и 

ефективно са работили с учениците си в електронна среда подават молба за 

излизане в платен годишен отпуск за периода 13 – 16 април 2020 г . 

4.  По време на  облекчения /разтоварващия/ режим,  педагогическите специалисти  могат: 
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- Да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици при необходимост;  

- Да  организират разтоварващи дейности по интереси, съобразно потребностите на 

учениците;  

- Да споделят добри практики, което е препоръчително и ще бъде насърчено от 

ръководството. 

5. Обучението в електронна среда продължава след 20.04.2020 г. по  програмата за втори 

учебен срок, като всеки учител занимава учениците си точно по седмично разписание. 

Допълнителни консултации и указания извън разписанието се осъществяват след 

приключване на заложените часове. 

6. Учениците и родителите продължават да получават информация и указания за 

организацията на обучението в електронна среда от класните ръководители, посредством 

имейл и телефон, както и от сайта на училището. 

7. Административният и помощният персонал са в платен отпуск, но остават на 

разположение на ръководството на училището в случай на необходимост. 

8. Дежурен за периода 13-16 април 2020 г. в НПТГ е ЗАС. 

9. Последващо публикуване на актуална информация на интернет страницата на 

училището възлагам на зам.директорите. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия 

персонал, учениците и родителите чрез публикуване на сайта на училището. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

Дата: 10.04.2020 г.,  

Инж. Н.Христова - ......./п/....... 

Директор на  НПТГ 
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