ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

“Екзарх Антим I”- Видин
3700 Видин, ул.”Княз Борис I” №25, тел. 0886249826, 0887889579, 0884740193, е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org

ЗАПОВЕД
№ 408 /02.02.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД01-52/26.01.2021 г., Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД09290/ 29.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката, и в изпълнение на ПЛАН и ПРАВИЛА за работа
в ППМГ „Екзарх Антим I“ в условията на COVID 19 и други извънредни ситуации, приети на заседание на ПС
с Протокол № 16 от 08.09.2020 г. и утвърдени с моя заповед № 838/10.09.2020 г. и в изпълнение на моя
заповед № 375/ 27.01 2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ
I. Паралелките и класните стаи, в които ще се водят присъствените учебни занимания по
периоди, както следва:
1. За периода от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г., в който присъствено се обучават учениците
от VII, VIII, XII клас:
Партер: VII;
Втори етаж: VIIIа – стая 21, VIIIб – стая 23, VIIIв – стая 25;
Трети етаж: XII а - стая 31, XII б - стая 33, XII в - стая 35.
2. За периода от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г., в който присъствено се обучават учениците
от V, X, XI клас :
Партер: V;
Втори етаж: Xа – стая 21, Xб – стая 23, Xв – стая 25;
Трети етаж: XIа - стая 31, XIб - стая 33, XIв - стая 35, XIг - стая 37.
3. За периода от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г., в който присъствено се обучават
учениците от VI, IX, XII клас:
Партер: VI;
Втори етаж: IXа - стая 21, IXб - стая 23, IXв - стая 25;
Трети етаж: XII а - стая 31, XII б - стая 33, XII в - стая 35.
II. С цел осигуряването на дистанция през периодите на присъствено обучение влизането и
напускането на сградата на училището се извършва по следния начин:
1. За учениците, чиито занимания се провеждат на партера и на втория етаж - през вход
„СЕВЕР-ЗАПАД“/откъм ул. Паша Петко/ и от ул. „Княз Борис I“ през централния вход.
2. За учениците, чиито занимания се провеждат на третия етаж - през вход „ЮГОИЗТОК“/бившата охрана/.
III. Учителите, които водят и ОРЕС през съответните периоди на присъствено обучение,
провеждат съответните занятия в свободните на първия етаж стаи от № 11 до № 15,
включително, ако нямат друга възможност.
IV. Учениците и техните класни ръководители
носят отговорност за опазване на
имуществото в стаите, в които се обучават през съответните периоди на присъствено
обучение. При установени повреди и/или щети, същите се отстраняват/
възстановяват в рамките на 7 календарни дни, съгласно Чл.111, т.16 от Правилника
за дейността на ППМГ „Екзарх Антим I“ приет с Протокол № 16 от 08.09.2020 г. и
утвърден със Заповед № 836 / 10.09.2020 г. на директора.

V. През периодите на присъственото обучение се спазват противоепидемичните мерки
посочени в Приложения 1, 2 и 3 и утвърдени със Заповед № РД-01-51/ 26.01.2021 г. на
Министъра на здравеопазването.

ДИРЕКТОР: ...........................
Румяна Петрова

