
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И 

МЕНИДЖМЪНТ - ПАЗАРДЖИК 

 

Пазарджик 4400, ул. "Христо Ботев” № 115 А, тел.: 034 / 48-02-78 факс: 034 / 48-02-86 

Email: pgim_pz@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 6660-237/13.03.2020 г. 

 

   На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, заповед № РД 01- 124/ 13.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, относно обявеното извънредно положение и във връзка с указанията на 

министъра на образованието и науката и други последващи документи за организиране на 

онлайн обучение с учениците за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. 

 

НАРЕЖДАМ 

 

I. За периода от 16.03.2020 г.  до 29.03.2020 г. в ПГИМ гр. Пазарджик ще се провежда 

чрез изпращане на учебни материали чрез електронната платформа ШколоБГ.  

Всеки учител спазва утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, като 

ежедневно изпраща учебни материали както до съответния клас от седмичното си 

разписание, така и до администраторите, посочени по-долу. Изпращането на материалите 

е със срок до 14:00 часа за съответния ден. 

Качените материали: 

1. При наличие на електронен учебник всеки учител регистрира класовете, в които 

преподава и изпраща линк на всеки ученик, с което се осъществява комуникацията 

учител – ученик. 

2. При наличие на хартиен учебник, в съобщението в електронния дневник, се 

посочва заглавие на темата с посочени страници, качва се план на урока и 

приложни задачи, при наличие на такива. 

3. При липса на учебник се качва урок във вид и формат по преценка на учителя. 

4. До края на деня, всеки учител изпраща на администратора - Отчетен доклад за 

онлайн организацията на учебните занятия с учениците по класове. На учителите 

не представили отчет, денят ще се счита за платен отпуск. 

 

II. Всеки учител е на работното си място дистанционно от 09:00 ч. до 14:00 ч., като, 

обучава и поставя задачи във времето на своя час, съгласно седмичното разписание. 

 

III. Подготовката на всеки преподавател е свързана с използване на електронни 

ресурси– учебници и обучителни програми, с планиране на урочните единици 

според преструктурирани теми в годишните си планирания. 
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IV. Учителите могат да ползват образователни платформи и онлайн средства за 

провеждането на онлай обучение. 

 

 

   Настоящата заповед да се сведе ЗДУД чрез електронната платформа ШколоБГ. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

ТАНЯ БЛАГОВА /ПП/ 

ДИРЕКТОР НА ПГИМ - ПАЗАРДЖИК 

 


