ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: trkskp@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 161/27.10.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31 ал.1 т.34 на
Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти; раздел III т.2, т.3 и т. 39 от длъжностна характеристика за
длъжността „Директор“ на държавно училище, заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на
здравеопазването и заповед № РД-09-2980/28.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М:
За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 29.10.2020 г. до
11.11.2020 г. в ПГРКК да се организира обучение от разстояние в електронна среда за всички
ученици от VIII до XII клас.
Обучението да се осъществи синхронно чрез използване на електронната платформа Microsoft
Teems при спазване на утвърденото седмично разписание за първи учебен срок.
На основание чл. 7 ал. 6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пределям продължителност на учебния час 40 минути.
Учебната практика на учениците от XII клас по управление на МПС и по управление на
кораба да се провеждат присъствено по утвърдения към 15.09.2020 г. график.
Педагогическите специалисти да извършват оценяване на знанията на учениците, като
ежедневно отразяват в електронния дневник на паралелката текущите оценки, темата на
преподадения учебен материал и отсъствията на учениците.
На основание чл. 4а на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда за времето
на синхронно обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти изпълняват
нормата си преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното
разписание и я отразяват в електонния дневник на ПГРКК „Админ плюс“. Училищният психолог
изговтя ежедневни доклади до директора за дневната си ангажираност.

За ученици, за които постъпи информация, че не могат да се включат в синхронното
обучение, да се организира асинхронно обучение, като педагогическите специалисти подготвят
учебни материали по съответния учебен предмет за предоставяне на учениците на адрес.
Класните ръководители да информират учениците и техните родители за преминаване към
обучение в електронна среда от разстояние.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да бъде публикувана на електронната страница на ПГРКК и да се сведе
до знанието на всички ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти.
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