
 

 

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ 

 

гр. Враца, ул. Цар Обединител № 9 

+359 92 62 15 78 

e-mail: еg-vratza@eg-vratza.org  
http://eg-vratza.org/ 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД -05- 273/31.12.2020 

На основание чл. 259, ал. 1 и  чл. 115а, ал.4, т.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование,  чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка със 

заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от VIII до  XII клас 

в ПЕГ „Йоан Екзарх“ гр. Враца в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. 

2. Учители по учебни предмети: 

• Да осъществяват организацията и провеждането на ОЕСР по съответните 

учебни предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план на 

паралелките, час на класа, час за спортни дейности/модул ФВС чрез 

дистанционни учебни часове - синхронен урок със синхронно взаимодействие 

на учителя с учениците в платформата Microsoft Teams. 

• Да осъществяват текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 

оценяването в ОЕСР индивидуално или групово; 

• Да поставят текущи оценки на учениците в Shkolo; 

• Да отразяват отсъствия на учениците в Shkolo; 

3. Класните ръководители да провеждат час за консултиране на родители и ученици 

по утвърдения график. 

4. Педагогическият съветник да осъществява психологическа подкрепа в електронна  

среда в създадените екипи за провеждане на часа на класа в платформата Microsoft 

Teams или в отделни групи за  подкрепа. 

5. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява по седмичното 

разписание за I-ия учебен срок, с продължителност на учебния час 30 мин., както 

следва: 

1 час 08.30-09.00 ч. 

2 час 09.20-09.50 ч. 
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3 час 10.10 -10.40 ч. 

4 час 11.00 -11.30 ч. 

5 час 11.50-12.20 ч. 

6 час 12.40-13.10 ч. 

7 час 13.30-14.00 ч. 

6. Спортни дейности/модул ФВС  се провеждат по график. 

7. Консултациите по учебни предмети се провеждат по график, неразделна част от 

Заповедта. 

8. Дейностите по проект „Подкрепа за успех” се провеждат синхронно, съгласно 

изготвения график и програма и се вписват в платформата на проекта. 

9. Дейностите по „ НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ “ се провеждат 

синхронно, съгласно изготвения график и програма. 

10. Изпитите за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на 

обучение се провеждат присъствено по график, определен със заповед на директора. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители в училището за 

сведение и изпълнение. 

Приложение: График за провеждане на консултации по учебните предмети 

 

 

 

31.12.2020 г.

X .

Валентина Михайлова

Директор на ПЕГ "Йоан Екзарх"

Signed by: Valentina Mihaylova Georgieva  
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ГРАФИК  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 

 ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОРЕС 

 

Име. Презиме. Фамилия 

Ден 

на провеж-

дане  

Учебен предмет Час на про-

веждане 

Косьо Николаев Костадинов понеделник Български език и литература 14.30-15.00 

Йоанна Георгиева Димитрова          петък  Български език и литература 14.30-15.00 

Милка Димитрова Маркова четвъртък Български език и литература 14.30-15.00 

Анна Благоева Симеонова четвъртък Български език и литера-

тура/ История и цивилиза-

ции 

14.30-15.00 

Елица Цветанова Кънчева сряда Руски език/ Български език и 

литература 
14.30-15.00 

Таня Денова  Илиева                                  сряда Английски език 14.30-15.00 

Даниела Борисова Ангелова           понеделник Английски език/ Химия и 

оос/ 
14.30-15.00 

Невелина Първанова Пекьова вторник Английски език 14.30-15.00 

Албена ХаритоноваТомова петък Английски език 14.30-15.00 

Маргета Иванова Маринова  четвъртък Английски език 14.30-15.00 

Андреяна Илиева Николова петък Английски език/ Френски 

език 
14.30-15.00 

Анита Маринова Якимова петък Английски език 14.30-15.00 

Иванка Стоянова Лекова вторник Английски език 14.30-15.00 

Катя Илиева Георгиева сряда Испански език 14.30-15.00 

Йорданка Атанасова Младенова четвъртък Немски език 14.30-15.00 

Бойка Любомирова  Филипова   сряда Математика  14.30-15.00 

Любка Димитрова Тодорова сряда Математика 14.30-15.00 

mailto:еg-vratza@eg-vratza.org
http://eg-vratza.org/


Сашка Илиева Младенова               понеделник Биология и ЗО  14.30-15.00 

Даниела Славева Николова              петък Биология и ЗО 14.30-15.00 

Елизабета Красимирова 

Димитрова  

сряда История и цивилизации 14.30-15.00 

Бисер Цветанов Благоев                  вторник География и икономика 14.30-15.00 

Маргарита Костадинова Осенска сряда География и икономика 14.30-15.00 

Петя Красимирова Савова вторник История и цивилизации 14.30-15.00 

Надя Любенова Николова                вторник Физика и астрономия/ Хи-

мия и ООС 
14.30-15.00 

Ралица Тодорова четвъртък Физика и астрономия 14.30-15.00 

Христомила Каменова понеделник Философия 14.30-15.00 

Диана Иванова Гергова                    понеделник Информационни технологии 14.30-15.00 

Димитринка  Антонова Георгиева  четвъртък Информационни технологии 14.30-15.00 

Николай Димитров Керефейски понеделник Информационни техноло-

гии/ Математика 
14.30-15.00 

Мариета Любенова Иванова понедел-

ник/вторник 

Изобразително изкуство, 

ГвТИ, ТА 
14.30-15.00 

 


