
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  

“ Е к з а р х  А н т и м  I ” -  В и д и н  

3700 Видин, ул.”Княз Борис I” №25, тел.0886249826,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org 

 
ЗАПОВЕД 

№ 197/27.11.2020 г. 

 

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1-4 и т. 24 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 40в, т. 2 от 

Наредба 10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл.4а, ал. 1 и ал. 5 от 

Наредба 4/2017 г. за нормиране и заплащане, изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г., чл. 193, ал. 1, т. 

1 от Наредба за приобщаващото образование, изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 2020 г., в сила от 27.10.2020 г., във 

връзка със заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на МЗ, в изпълнение на Заповед № РД 09-3457/ 26.11.2020 г. на 

Министъра на образованието и науката, и съгласно плана за  работа в ППМГ „Екзарх Антим I“ през 

учебната 2020/2021 г. в условията на Ковид – 19, утвърден с моя Заповед № 838/10.09.2020 г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Да се преустановят присъствените учебни занятия за всички ученици записани в дневна  форма на 

обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г., включително. 

2. Обучението на учениците от дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“  да се 

осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS 
Teams синхронно, а при обективна невъзможност - да се осъществява несинхронно и/или чрез използване 

на електронния дневник.  

3. На учениците, които нямат техническа възможност да се включат в ОЕСР, поради липса на 

технически средства – да се предоставят такива от училището от домакин-касиера, след заявяване от 
родител/ученик до класния ръководител и срещу подпис в ППП, който се съхранява от домакин-касиера. 

4. ОЕСР за всички ученици включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената с моя Заповед 
№196/27.11.2020 г.  организация на учебния ден.  

 

5. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото 
образование. 

6.  ОЕСР се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, 

като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото с моя Заповед № 

843/10.09.2020 г. седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г..  
7. Дейностите по чл. 15, т. 1,3,4, 5 и 10 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се 

осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 
8. Планираните занятия в групите за занимания по интереси могат да се провеждат в платформата MS 

Teams синхронно, а при обективна невъзможност да се осъществяват несинхронно,  или да се 

отложат. 
9. Планираните занятия в групите по НП „УОС“ и НП „ОУД“ могат да се провеждат в платформата MS 

Teams синхронно, а при обективна невъзможност да се осъществяват несинхронно. 

10. Отчитането на работата от разстояние в електронна среда да се извършва по електронен път чрез 
електронен формуляр, изготвен от Валентина Велизарова, на длъжност старши учител по информатика и 

ИТ. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Женя Спасова – ЗДУД. 
       Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти и изпрати във вид на 

съобщение в електронния дневник, за сведение и изпълнение. 

 

 

       Директор:    X 

                       Румяна Петрова 

 


