
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И 
ОПТИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” 

 
ЗАПОВЕД 

 
№ 579/ 31.03.2021 г. 

 
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, в изпълнение на Наредба 15/ 

22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалист, Наредба 10/ 2016 г. за организацията на дейностите в 
училищното образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба 4/ 
20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г.на 
министъра на образованието и науката и заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на 
министъра на здравеопазването 

 
I. НАРЕЖДАМ: 

1. Да се преустановят присъствените учебни занятия на територията на НПГПТО „М. В. 
Ломоносов” за периода от 01.04.2021 г. до 11.04.2021 г., вкл.  
2. Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното време, като изпълнението на нормата 
преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за втория учебен 
срок на учебната 2020/ 2021 г., както следва: 
- на 01 и 02.04.2021 г. – за  всички ученици (от 8. до 12. клас, вкл.); 
- на 05, 06 и 07.04.2021 г. – за учениците от 12. клас. 
3. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за 
приобщаващото образование. 
4. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител синхронно в Microsoft 
Teams, Discord (за часове по чужд език) и по изключение в ZOOM. По изключение за 
ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОЕСР, обучението да се 
извършва чрез разнасяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогически 
специалисти и/ или образователния медиатор до дома на ученика. 
5. Групите по проекти „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“ провеждат 
занятията си в електронна среда при спазване разпорежданията на ръководителите. 
6. Психолозите и образователният медиатор извършват своята дейност чрез работа от 
дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на 
консултативна и корекционна дейност в рамките на минимум 5 (пет) часа дневно за 
психолозите и минимум 3 (три) часа дневно за училищния медиатор. Възможно е и 
даването на консултации по телефона.  
7. Заместник-директорите и административният персонал извършват своята дейност 
присъствено, спазвайки осем часов работен ден, при засилена дезинфекция в 
училищната сграда. Задължително е да се използват лични предпазни средства. 
8. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, 
същите следва да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищната 
сграда при засилена дезинфекция и недопускане струпването на хора в една класна стая/ 
помещение. Задължително е да се използват лични предпазни средства. 
9. Психолозите и образователният медиатор отчитат работното си време чрез бланка, 
която изпращат на e-mail на училището.  

 
II. ЗАБРАНЯВАМ: 

1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители до сградите на училището. 
Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон 
и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна 
необходимост, външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като дежурният 
служител получи потвърждение по телефона от директора на училището.   



2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и 
респираторни заболявания в учебните сгради.  
 

Заповедта влиза в сила от 01.04.2021 г. и се прилага задължително за целия период 
на въведените временни противоепидемични мерки до 11.04.2021 г. В случай на 
удължаване периода на действие на противоепидемичните мерки и/или на предоставени 
препоръки от компетентните държавни или общински органи, срокът на действие на 
настоящата заповед ще бъде изменен. 
 

Ваня Йосифова – ЗАС, да сведе настоящата заповед до знанието на всички 
служители и работници в училище.  
 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от директора. 
 
 
 
 

      инж. МАЯ ПАВЛОВА   
       ДИРЕКТОР 

 
       

 


