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гр. Плевен, 09.04.2021 г. 

На  основание  чл.258, ал.1 от  ЗПУО  и  във  връзка  с  чл. 259, ал.1 от  ЗПУО  , чл. 31, ал.1, 

т.2 от  Наредба  №15/22.07.2019 г. за  статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, 
директорите  и  другите  педагогически  специалисти, Заповед  №  РД-01-220/08.04.2021 г. на  
минисrьра  на  здравеопазването  и  Заповед  №  РД09-856/09.04.2021 г. на  министъра  на  
образованието  и  науката  

НАРЕЖДАМ: 

1. Възобновява  се  присъствения  учебен  процес  за: 
а) от  12.04.2021 г. до  23.04.2021 г. - присъствено  се  обучават  учениците  от  8 и  10 клас; 
б) от  26.04.2021 г. до  29.04.2021 г. - присъствено  се  обучават  учениците  от  9 и  12 клас; 

2. Разписание  на  учебните  часове  при  присъствено  обучение: 

Час  Времетраене  

I учебен  час  8.00 часа  - 8.45 часа  

междучасие  8.45 часа  - 8.55 часа  

II учебен  час  8.55 часа  - 9.40 часа  

междучасие  9.40 часа  - 	10.00 часа  

III учебен  час  10.00 часа  - 10.45 часа  

междучасие  10.45 часа  - 10.55 часа  

IV учебен  час  10.55 часа  - 11.40 часа  

междучасие  11.40 часа  - 11.50 часа  

V учебен  час  11.50 часа - 12.35 часа  

междучасие  12.35 часа  - 12.45 часа  

VI учебен  час  12.45 часа  -13.30 часа  

междучасие  13.30 часа  -13.40 часа  



VII учебен  час  13.40 часа  -14.25 часа  

междучасие  14.25 часа  -14.35 часа  

VIII учебен  час  14.35 часа  -15.20 часа  

З. Разписаинё  на  учебните  часове  при  обучение  от  разстояние  в  електронна  среда  - 
чрез  електронната  платформа  Teams: 

Час  Времетраене  

I учебен  час  8.00 часа  - 8.40 часа  

почивка  8.40 часа  - 8.55 часа  

ц  учебен  час  8.55 часа  - 9.35 часа  

почивка  9.35 часа  - 	10.00 часа  

IП  учебен  час  10.00 часа  - 10.40 часа  

почивка  10.40 часа  - 10.55 часа  

IV учебен  час  10.55 часа  -11.35 часа  

почивка  11.35 часа  -11.50 часа  

V учебен  час  11.50 часа  -12.30 часа  

почивка  12.30 часа  -12.45 часа  

VI учебен  час  12.45 часа  -13.25 часа  

почивка  13.25 часа  -13.40 часа  

VII учебен  час  13.40 часа  -14.20 часа  

почивка  13.20 часа  -14.35 часа  

VIII учебен  час  14.35 часа- 15.15 часа  

4. Извън  графика  по  т. 1 се  допуска  и  присъственото  провеждане  на: 

а) изпити  в  процеса  на  училищгюто  обучение  по  смисъла  на  чл. 7, ал. 3 от  Наредба  Nº 
11 от  2016 г. за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците; 

б) индивидуалии  часове  и  консултации, индивидуалии  писмени  unu практически  
изпитвания  за  текуща  оценка, когато  е  обективно  невъзможно  провеждането  им  от  разстояние  
в  електронна  среда; 

в) индивидуалии  практически  часове  и  практически  часове  на  индивидуално  работно  
място  в  предприятие  или  на  територията  на  съответното  училище; 

г) олимпиади  и  състезания, които  не  могат  да  се  проведат  от  разстояние  в  електронна  
среда. 

5. Занятията  по  т.1 и  т.4 се  провеждат  в  съответствие  с  изготвените  от  Миинстерство  
на  образованието  и  науката  и  Министерство  на  здравеопазването  Насоки  за  работа  на  системата  



на  предучилищното  и  улилищното  образование  през  учебната  2020-2021 година  в  условията  на  
COVID-19, публикувани  на  интернет  страницата  на  Мянистерство  на  образованието  и  науката. 

Настоящата  заповед  влиза  в  сила  от  12.04.2021 година. 

Настоящата  заповед  да  се  сведе  до  знание  на  всички  ученици, педагогически  
специалисти  и  непедагогически  персонал  за  сведение  и  изпълиение. 

Контрол  по  изпълиение  на  заповедта  ще  осъществявам  лйчно. 

ииж. Цветелина  Стойко  
Директор  на  ПГМЕТ  
гр. Плевен  


