
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ДОБРИЧ 

 

ЗАПОВЕД 

№  69/28.10.2020 – ГР. ДОБРИЧ 

 

На осн.  Заповед № РД-01-626/27.10.2020, на Министъра на здравеопазването  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Прекратявам присъствените учебни занятия в училището, считано от 29.10.2020 г. 

до 12.11.2020 включително. 

2. Да се създаде организация за дистанционно обучение с учениците в нашето училище 

в посочения период. 

3. Всички учители трябва по електронен път да осъществят контакт с класовете, на 

които преподават. Засега да се използват платформите, които вече бяха използвани, 

докато всички минем на teams. Предстои обучение на колектива. 

4. Задължително е синхронното обучение, а не пращане и получаване на материали!!! 

5. Определям график за провеждане на занятията с учениците: 

А) Всеки учител работи със съответния клас според училищното седмично разписание, 

т.е. влиза в контакт с учениците тогава, когато в съответния ден има час с класа. Това 

трябва да се спазва стриктно, за да не се получава едновременно ангажиране на един 

клас от няколко учители. Ако ученик или ученици имат нужда от индивидуална 

консултация, нека това да става извън редовната смяна. 

Б) Съгласно хигиенните изисквания за продължителност на работа с компютър часовете 

не могат да бъдат по-дълги от 30 мин. Има задължително междучасие, особено там, 

където има двойки часове.  

В) Ще се работи по следния часови график: 

Първа смяна: (започва в 8.30ч. и приключва в 13.00ч.) 

1ч. – 8.30 – 9.00 

2ч. – 9.10 – 9.40 

3ч. – 9.50 – 10.20 

4ч. – 10.30 – 11.00 

5ч. – 11.10 – 11.40 

6ч. – 11.50 – 12.20 

7ч. – 12.30 – 13.00 

 

Втора смяна: (започва в 13.30 ч. и приключва в 18.00ч.) 

1ч. – 13.30 – 14.00 

2ч. – 14.10 – 14.40 

3ч. – 14.50 – 15.20 

4ч. – 15.30 – 16.00 

5ч. – 16.10 – 16.40 

6ч. – 16.50 – 17.20 

7ч. – 17.30 – 18.00 

 

6. За класните ръководители: 

Всички класни ръководители се задължават след получаването на тази заповед да 

информират класовете си за цялостната организация на дистанционното обучение, за 

графика на часовете. Учениците трябва да са наясно, че са задължени да спазват графика 

и да са на разположение на колегите в съответните часове според начина, по който ще 

работи всеки учител.  



Да се каже на всички класове, че трябва да потърсят контакт с всички учители, които им 

преподават и да ги присъединят към групите си. Ако за някои учители нямат никаква 

информация, да потърсят съдействие от класния ръководител, други колеги или от 

ръководството. 

7. Административният непедагогически персонал е с работно време от 9.00 до 16.00. 

8. Помощният непедагогически персонал  е с работно време от 8.00 до 16.00 часа по 

график. 

9. Охраната на училището се осъществява от ФСБ в работните дни, от 8.00 до 16.00 часа. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички  учители и служители от секретаря  за сведение 

и изпълнение по и-мейлите на учителите и служителите и да се качи в сайта на училището.  

 

   Директор:                         

                                                                                    

Милена Иванова 


