ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” - КЮСТЕНДИЛ
(2500, гр. Кюстендил, ул. ”Проф. Георги Паспалев” № 11, тел. 078/ 552259, 0886414810; e-mail: office@pmgkn.com)

ЗАПОВЕД
№ 158/11.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с усложнена епидемиологична
обстановка в условията на COVID-19 и в изпълнение на решение на Областния кризисен
щаб за област Кюстендил
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Образователният процес за учениците от V – XII клас в ПМГ „Проф. Емануил
Иванов” в сградата на училището временно да се преустанови и да продължи в
електронна среда от разстояние по утвърденото учебно разписание и дневния
график на учебните часове за ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние),
считано от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително.
2. Всички занимания по интереси и други извънкласни дейности да се провеждат в
електронна среда от разстояние.
3. Всички педагогически специалисти да изпълняват задълженията си в условията на
ОЕСР, съгласно Правилника на училището и ПРИЛОЖЕНИЕ № 26. ПРАВИЛА ЗА
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ чрез електронната
платформа Google G-Suite в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – град Кюстендил
(утвърдени със Заповед №603/16 март 2020 година) и чрез организация на
дейностите си да осигурят изпълнението на чл. 9а от Наредба № 5/30.11.2015 г. за
общообразователната

подготовка

-

„учителят

самостоятелно

планира

дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на
обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма
за

придобиване

на

общообразователната

предвидените учебни часове по учебен план”.

подготовка

в

съответствие

с

Преминаването към ОЕСР за срок повече от две седмици е насочено към
прекъсване механизма на предаване на инфекцията, ограничаване възможността
за последващо заразяване на контактни лица и предпазване на уязвимите групи от
населението от заболяване и тежко протичане. Същите целят да се забави
развитието и интензивността на пандемията и свързаните с това негативни
последици за общественото здраве и живот, като едновременно с това да се даде
възможност образователният процес да не се прекъсва доколкото това е
възможно.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала в училището за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
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