ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ“Н.Й.ВАПЦАРОВ”- гр.Хасково
Адрес: ул. “Република” №1, тел./факс 622783, 622928, 622684

ЗАПОВЕД
№ 1259 – 442 / 09.04.2020 год.
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 2019г., Заповед № РД-09/746/ 08.04 2020 год. на Министъра на образованието и
науката, заповед на Министъра 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
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Ново седмично разписание за учениците от 8-11 клас, както и за учениците от 12
клас.
При организиране на учебните дни да се спазват и следните препоръки, дадени от
МОН:
1. Не се допуска претоварване на учениците с часове за консултации и възлагане
на домашни работи или допълнителни задачи.
2. Да организират разтоварващи дейности по интереси съобразно потребностите
на учениците, предварително обмислени и тематично обвързани.
3. Да предоставят платформи за провокиране интереса на учениците към музейни
експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и
др.
4. Да насочат учениците към образователни филми, като обсъждането им стане
във формираните групи .
5. Да организират дейности за допълнителна психологическа подкрепа с цел
преодоляване на тревожността от социалната изолация;
6. Да насочат вниманието на учениците и родителите към ползване на
електронните ресурси.
7. Работните часове за допълнителни дейности/ 13-16 април/ се нанасят в Доклада
– справка за отчитане на часовете с темата, която е организирана, което
удостоверява отработеното време.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти,
учениците и родителите, и главния счетоводител на сайта на училището и в
електронния дневник за изпълнение.
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Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

инж.Донка Станчева
Директор на ПГТАТ
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