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

ЗАПОВЕД
№424/08.02.2021 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; чл. 27,
ал. 1, т. 2 от Наредба за приобщаващото образование, ДВ, бр. 86/27.10.2017 г., приета с
ПМС №232/20.10.2017 г.; чл. 20, ал. 4 от Наредба№4/20.04.2017 г. за нормиране и
заплащане на труда – изм. и доп., бр. 76/19.09.2017 г. в сила от 01.09.2017 г.

НАРЕЖДАМ:
Консултирането на ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение по
всички учебни предмети – общообразователна и професионална подготовка през
втория срок на учебната 2020/2021 година с педагогическите специалисти, да се
осъществява всяка учебна седмица в ден вторник от 15,30 часа, както следва:
1. За учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние през
платформата Майкрософт Тиймс с продължителност 40 минути;
2.

За учениците, които се обучават присъствено консултациите да се
провеждат на място в сградата на училище с продължителност 45 минути в
учебни кабинети, съответно:

Присъствието на педагогическите специалисти във времето за консултации е
задължително.
Класните ръководители да уведомят учениците за възможността за консултации.
Г-жа Красимира Джурова – ръководител направление ИКТ да помести в сайта на
ПГРКК настоящата заповед.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Радка Иванова - ЗДУД.

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор ПГРКК – Русе

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

ЗАПОВЕД
№425/08.02.2021 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; чл. 18,
ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование, ДВ, бр. 86/27.10.2017 г., приета с
ПМС №232/20.10.2017 г. писмо №РД-34-657/28.08.2020 г. на РУО - Русе с Насоки за
работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в
условията на COVID-19

ОПРЕДЕЛЯМ:
Приемно време на педагогическите специалисти от ПГРКК – Русе в ден
четвъртък от 16,00 до 17,00 часа за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година.
Връзката с учениците и родителите да се осъществява от разстояние в
електронна среда чрез използване на платформата Майкрософт Тиймс.
Г-жа Красимира Джурова – ръководител направление ИКТ да помести в сайта на
ПГРКК настоящата заповед.
Заповедта да се доведе до знанието на учениците, педагогическите специалисти
и заместник-директорите за сведение и изпълнение.
Контрол по настоящата заповед възлагам на Радка Иванова – ЗДУД.

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор ПГРКК – Русе

