ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”
гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903; канцелария тел 0722 66707
email: ptgsamokov@abv.bg; www.ptgvapcarov-samokov.com

ЗАПОВЕД
№ 200 / 13.04.2020 г.
Относно: ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА в ПТГ“ Никола
Вапцаров“ , считано от 13.04.2020
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от ЗПУО,
чл.31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 15/ 2019 за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповед на Министъра на
здравеопазването № РД154/26.03.2020г., т.2 и т.6 от заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и
заповед №РД 09-762/09.04.2020г. на МОН, във връзка с обявеното извънредно положение в
страната и препоръките на МОН за преминаване в дистанционна форма на обучение за
периода 13.04. – 16.04.2020г.
Н А Р Е Ж Д А М:









Дейностите на училищно ниво да се реализират съгласно указанията на Министъра на
образованието и науката за ангажирност на учениците и същевременно осигуряване на
възможност за разтоварване, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури
спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на следните
дейности, като дневната ангажираност на учениците не надвишава 4 часа:
Занимания по интереси
Дейности за обща подкрепа в зависимост от индидвидуалните потребности на учениците
Обучение по предмети в областта на изкуството,технологиите и спорта
Виртуално посещение на музеи,гледане на филми с учебна цел
Провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към
здравното,екологичното,гражданското, гражданското и патриотичното образование, към
безопасността на движението,опасностите в интернет или в други области, определени
съвместно с учениците
Учителите се съобразяват с новия график за провеждане на заниманията, с който
своевременно запознават учениците и родителите

Настоящата заповед влиза в сила от 13.04.2020 година и се прилага до 16.04.2020 година
или второ нареждане.
При спешни въпроси - лица за контакт са г-н Георги Велев, Директор и г-жа Галина
Старчева, заместник директор учебно-производствена дейност.
Контактно лице за организация на електронно обучение – са г-н Георги Велев, Директор и
г-жа Галина Старчева, заместник директор учебно-производствена дейност
Заповедта да се доведе за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните
родители чрез сайт, ел.поща и социалните медии.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Георги Велев:..........................
Директор на ПТГ „Н.Вапцаров“

