ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ,
ЕКОЛОГИЯ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - ЯМБОЛ
гр.Ямбол, ул.” Милин камък” № 2, тел.+359879257555; e-mail: school@pglpeht-yambol.com

ЗАПОВЕД
№ 357/21.01.2022 г.
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за статута
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, чл. 8, чл. 40а, ал. 2, чл. 406, 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 алгоритъма за превключване към ОРЕС от Мерките и
правилата в ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол в изпълнение на Насоките за работа на системата на
училищното образование през учебната 2021/2022 г. в условията на COVID-19, разработени от
МОН, Заповед №РД-01-15/21.01.2022 г. на РЗИ-Ямбол

НАРЕЖДАМ:
1. В периода 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. вкл. всички ученици от 8 до 12 клас да
преминат на обучение в електронна среда
2. Обучението на учениците в ОРЕС се осъществява във виртуална класна стая
на Школо синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и
седмично разписание.
3. Продължителността на учебния час да бъде, както следва:
Дневно разписание
Онлайн обучение
I час
08.00 - 08.40 ч.
II час
08.55-09.35ч.
III час
0 9.50- 10.30ч.
Голямо междучасие 25 мин.
IV час
10.55 - 11.35ч.
V час
11.50- 12.30ч.
VI час
12.45 - 13.25 ч.
VII час
13.40- 14.20 ч.

4. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за
приобщаващото образование.
5. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни
дейности и занимания, дейности по интереси и други, организирани в училищна
и извънучилищна среда
6. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в
електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от
директора.
7. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата
на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да
предоставят съответните услуги в електронна среда.
Настоящата заповед ■ ^Jce, сведе до званието на всички педагогически и
непедагогически специалисти за сведение и изпълнение чрез изпращане на ел. пощи.
Контрол по изпълнение на заповедта д о осъществявам лично.
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