
Профилирана природо-математическа гимназия "Никола Обрешков" 

гр. Казанлък, ул. "Орешака" 2, 0431/62334,pmgkk@pmgkk.com  

 

   

   

ЗАПОВЕД  

  

№ РД 11-1043 / 14.09.2020 г.  

  

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31, 

ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие в Насоките за работа 

на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I. Eкип за подкрепа, в състав:  

 

1. Ръководител:  

Татяна Стефанова Цоневска - на длъжност: Педагогически съветник  

 

2. Членове:  

1. Бойка Иванова Сребчева, на длъжност: РНИКТ 

 

II. Екипът за подкрепа подпомага директора в дейностите, като организира:  

1. Обучение в електронна среда от разстояние както за отделни ученици, така и за отделни 

паралелки, класове или за всички класове в училището, поставени под карантина;  

2. Обучение в електронна среда от разстояние за всички класове в училището при обявяване от 

компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в 

случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства;  

3. Избора на единна платформа за осъществяване на обучението в електронна среда от 

разстояние и комуникация;  

4. Избора на начин за осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние и 

комуникация;  

5. Събирането на данни с актуални профили и имейли на учениците и изготвя актуална база 

данни;  

6. Публикуване на интернет страницата на училището и запознаване на учениците и родителите 

с:  

а) брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за 

безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно 

провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда;  



б) Правилата за обучение на учениците в електронна среда от разстояние с приложения към 

тях Списък на заболявания, при които е препоръчително преминаване във форма на обучение, 

различна от дневна.  

7. Предоставянето на обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа на ученици, поставени по карантина.  

 

Настоящата заповед да се постави на общодостъпно и видно място в институцията.  

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Йорданов Узунов, заместник-директор 

по учебната дейност.  

 

 

 

Директор: 

Красимир Михайлов Дамянов ...................... 

(подпис и печат на училището)  
 

 

  

  

  

 


