ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: pgrkk@pgrkk-ruse-bg.net
ЗАПОВЕД
№ 630/29.04.2021 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, т. 39 от длъжностна
характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище, писмо заповед №РД 01274/29.04.2021 г. на Министерство на здравеопазването и РД09-1028/29.04.2021г. на МОН
НАРЕЖДАМ:
Обучението на учениците в ПГРКК – Русе да се извършва присъствено при спазване
на следния график:
 От 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;
 От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;
 От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас.
Класовете, които не са включени в посочените периоди на графика, да провеждат
обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на платформата Майкрософт
Тиймс по утвърденото седмично разписание на часовете за втори учебен срок.
Учебните практики,с изключение на Учебната практика счетоводна отчетност СПП,
да се провеждат присъствено в сградата на ПГРКК или по браншови фирми.
При провеждането на часовете по учебна практика да се осигури индивидуално
работно място за всеки ученик и да се спазват стриктно противоепидемичните мерки.
Присъствените учебни часове да се провеждат при стриктно спазване на
противоепидемичните мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в
условията на Ковид-19.
инж. Красимира Джурова – ръководител направление ИКТ да публикува настоящата
заповед в сайта на училището.
Александрина Цонева – ЗАС да запознае всички педагогически специалисти със
съдържанието на заповедта.
Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графика за
присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда.
Заповедта да се доведе до знанието на непедагогическия персонал за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
За Директор на ПГРКК – Русе,
съгласно заповед № 600/21.04.2021 г.
на Директора на ПГРКК – Русе
РАДКА ИВАНОВА
ЗДУД в ПГРКК – Русе

