
ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”-Видин 

 
ул. “П. Р. Славейков” № 28; тел. и факс: 094 600442; e-mail: elms_vidin@abv.bg; www.radichkovls-vidin.org 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№  317 /27.01.2021 г. 

 

 

 

  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра 

на здравеопазването за изменение и допълнение на  Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването, изменение и допълнение Заповед № РД-01-718/18.12.2020 

г. и Заповед № РД -01-20/15.01.2021 г.  на министъра на здравеопазването.  

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

I. Всички  педагогически специалисти  да се запознаят със  Заповед № РД-01-

52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. Срокът на въведените временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България е удължен от МЗ от 

01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.  

 

II.  Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствени учебни занятия за 

учениците от VIII до XII  клас при спазване на следния график: 

 

1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.  – присъствено  обучение на  учениците от VIII а, б, 

в клас и XII а, б, в, г клас; 

2. От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  X а, б, в  и 

XI а, б, в, г клас; 

3. От 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII а, б, 

в, г клас 

III. Организацията на учебните часове и дневният режим за присъственото обучение и 

обучението от разстояние в електронна среда е, както следва: 

1. За класовете и паралелките, които ще се обучават присъствено: 

- Начало на учебните занятия – 8:00 часа; 

- Край на учебните занятия – 14:30 часа; 

- Почивки между учебните часове – 10 минути; 

- Почивка след втори учебен час – 25 минути; 

- Продължителност на един учебен час – 45 минути. 
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2. За класовете и паралелките, които ще се обучават от разстояние в електронна 

среда: 

- Начало на учебните занятия – 8:00 часа; 

- Край на учебните занятия – 14:25 часа; 

- Почивки между учебните часове – 15 минути; 

- Почивка след втори учебен час – 30 минути; 

- Продължителност на един учебен час – 40 минути. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IV. Класни стаи, в които ще се обучават учениците в присъствена форма: 

Етаж 1 -  XI и  XII клас  - 101, 102, 103 и 104 стая 

Етаж 2 – VIII,  IX и  X  клас – 201, 202 и 203 стая 

V. Присъствените учебни часове се провеждат при спазване от всички участници в 

образователния процес на утвърдените от директора ПРАВИЛА  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА – спазване на дистанция и недопускане на 

струпване, носене на маски в общите помещения, редовно използване на уредите за 

дезинфекция в коридорите и класните стаи. 

№ на 

час 
От До 

1 час 08:00 08.45 

2 час  08:55 09.40 

3 час 10.05 10.50 

4 час 11.00 11.45 

5 час  11.55 12.40 

6 час 12.50 13.35 

7 час 13.45 14.30 

№ на 

час 
От До 

1 час 08:00 08.40 

2 час  08:55 09.35 

3 час 10.05 10.45 

4 час 11.00 11.40 

5 час  11.55 12.35 

6 час 12.50 13.30 

7 час 13.45 14.25 
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VI. Обучението от разстояние в електронна среда се организира в платформата 

Microsoft Teаms при спазване на утвърдените правила за работа в електронна среда. 

VII. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графиците. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти и 

непедагогически персонал за сведение и изпълнение, лично и/или по електронен път. 

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществява от директора. 

 

 

 

 

Любомир Георгиев 

Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - Видин 
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