
 ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов” гр. София, тел. 02 822 91 00 

 
 

 З А П О В Е Д 
№ 274 / 16.03.2020 г. 

 
На основание чл. 259, ал.1, чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 от Наредба № 15                

от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и           
другите педагогически специалисти, раздел VIIIб от Кодекса на труда, Вътрешните          
правила за работа от разстояние, и във връзка с решение от 13.03.2020 г. на              
Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение          
по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и заповед № РД-01-124 /               
13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 

 
НАРЕЖДАМ: 

Считано от понеделник, 16.03.2020 г., образователният процес в ПГХВТ          
"Проф.д-р Георги Павлов" - град София да се осъществява под формата на            
неприсъствено обучение (в домашни условия) за учители и ученици, като          
педагогическия персонал преминава на работа от разстояние от дома чрез          
използването на информационни технологии. 

В тази връзка въвеждам следните стандарти за работа: 

А) ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Неприсъственото обучение се осъществява по Вътрешните правила за работа от          
разстояние по реда на чл. 107з, ал. 8 от Кодекса на труда. 

2. При преподаването се използват ресурсите на гугъл-класрум, електронни        
учебници, платформата “Уча се” и други образователни платформи. За връзка с           
ученици, учители и колеги да се използва електронен дневник, служебните          
имейли и телефони.  

3. Обучението на учениците да започне с теми за упражнение и затвърждаване на            
учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване         
на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи         
могат да прилагат и учителите по изобразителни изкуство, музика и физическо           
възпитание. 

4. Учителите по физическо възпитание и спорт да подготвят материали за          
поддържане на физическата активност и здравословен начин на живот на децата           
и учениците. 

5. Учителите по професионална подготовка предоставят теоретични обучителни       
материали и задания, изпълними в домашни условия. 

6. Във връзка с неприсъствената форма на обучение учителите могат да          
преструктурират така годишните си тематични разпределения, че в        
неприсъствения период в часовете да се наблегне на теорията, а след           
възстановяване на учебния процес, да се наблегне на практиката. 

7. Учебното съдържание да е структурирано така, че да се акцентира върху           
основни понятия, компетентности и повече упражнения. На учениците да се          
поставят оценки. 

8. Класният ръководител и учителите да разработват и предлагат образователни          
материали, съобразно образователните потребности на учениците, като за        



Този списък е неразделна част от заповед №        
274 / 16.03.2020 г. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 


