НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ — ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД
№ РД — О6 — 613/29.01.2021 г.
На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование,
чл. 31, ал.1, т.24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 година за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с
удължена епидемична обстановка, заповед № РД - 01-677/25.11.2020 г., изменена със
заповед № РД - 01-718/18.12.2020 г., заповед № РД - 01-20/15.01.2021 г. и заповед РД01-52/26.01.2021 г. на минисrьра на здравеопазването и заповед РД — 09-290/29.01.2021
г. на минисrьра на образованието и науката
НАРЕЖДАМ:
1. Считано от 01.02.2021 г. до 02.02.2021 г. /включително/ учителите да провеждат
синхронно обучение от разстояние в електронна среда на учениците, при
спазване на седмичното разписание чрез използване на приложенията на google

/google classroom, google meet/.
2. Дневният режим при ОРЕС за периода 01.02.2021 г. до 02.02.2021 г. е както
следва:
ЧАС
1
2
3_
4
5
б
0

ПЪРВА СМЯНА
08:00 - 08:30
08:40 - 09:10
09:20 — 09:50
10:10 - 10:40
10:50 - 11:20
11:30 - 12:00
12:10 - 12:40

ВТОРА СМЯНА
12:50 - 13:20
13:30 - 14:00
14:10 - 14:40
15:00 - 15:30
15:40 - 16:10
16:20 - 16:50

3. Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. / включително/ учебният процес в НТГ
— Пловдив да се провежда по следния график:
Форма на обучение
Класове
Период

04.02. — 17.02.2021

VIII - II смяна
XII клас — I смяна

Присъствено

04.02. — 17.02.2021

IX, X клас — II смяна

ОРЕС

XI клас — I смяна
18.02. — 02.03.2021

Х клас — II смяна

Присъствено

18.02. — 02.03.2021

XI клас — I смяна
XII клас — I смяна
VIII,IX - II смяна

ОРЕС

04.03. — 17.03.2021

IX клас - II смяна

Присъствено

04.03. — 17.03.2021

XII клас — I смяна
VIII, X клас — II смяна
XI клас — I смяна

ОРЕС

4. Дневният режим при ОРЕС за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. е както
следва:
ЧАС
1
2
3
4
5
б
0

ПЪРВА СМЯНА
08:00 - 08:30
08:50 - 09:20
09:50 — 10:20
10:40-11:10
11:30 - 12:00
12:20 — 12:50
13:10 - 13:40

ВТОРА СМЯНА
14:00 — 14:30
14:50 - 15:20
15:50 - 16:20
16:40-17:10
17:25 —17:55
18:10 - 18:40

Учителите да провеждат синхронно обучение от разстояние в електронна среда
на учениците, при спазване на седмичното разписание чрез използване на

приложенията на google /google classroom, google meeU.
5. Дневният режим при присъствено провеждане на обучението за периода от
04.02.2021 г.до 17.03.2021 г. е както следва:
ЧАС
1
2
3_
4
5
б
0

ПЪРВА СМЯНА
08:00 - 08:40
08:50 - 09:30
09:50 — 10:30
10:40 — 11:20
11:30 - 12:10
12:20 - 13:00
13:10 -13:50

ВТОРА СМЯНА
14:00 —14:40
14:50 - 15:30
15:50 - 16:30
16:40 - 17:20
17:25 - 18:05
18:10 - 18:50

6. Заместник-директорите по учебна дейност,РНИКТ, главните учители и всички
лица, обучени за облачни технологии, да консултират колегите си. да се
реализира
взаимопомощ и подкрепа за постигане на образователните
компетентности.
7. Заместник-директорите по учебната дейност да извършват контрол на
организация при провеждане на ОРЕС на минимум един урок на ден.
8. С учениците да се контактува чрез училищните имейли.
9. С родителите да се контактува чрез електронния дневник или телефони.
10.
да се реагира своевременно на съобщения от ръководството на гимназията по
служебния телефон или имейл.
11.
При провеждане на присъствено обучение всички ученици,учители и служители
са длъжни стриктно да спазват противоепидемичните мерки.
12.
При провеждане на часовете, по време на присъственото обучение, учениците
задължително трябва да са с предпазни маски в класните стаи.
13.
Забранява се употребата на шалове и шлемове.
14.
Класните ръководители да уведомят учениците си и родителите им за графика
на учебния процес за периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г.
Със заповедта да бъде запознат персоналът на гимназията чрез публикуването й
в облачното пространство.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
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