
 

ЕЗИКОВА  ГИМНАЗИЯ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”  

7500 Силистра,  ул."Бойка войвода" 20,  тел./факс: (086) 824 174,  http://eg-yavorov.com , inbox@eg-yavorov.com 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД09- 369/ 11.03.2021 год. 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и училищно образование, 

във връзка с чл.31.(1), т.2 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповед № …………. 

на началника на РЗИ – Силистра, във връзка с решение на Областния щаб  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Учебните занятия за учениците от VIII до XII клас включително на ЕГ „Пейо Яворов“ да се 

провеждат от разстояние в електронна среда за периода от 12.03 до 26.03.2021г. 

включително. 

2. Учебните занятия да се провеждат синхронно, при спазване на утвърденото седмично 

разписание за втори учебен срок, чрез облачната платформа на ЕГ „Пейо Яворов“ Google 

G-Suite за образованието, като всеки учител и ученик използва служебния си акаунт. 

3. В електронна среда да се провеждат консултации по предмети, занимания по интереси, 

занятия по национални програми и проекти, заседания и работни срещи на ПС, на УС, 

родителски срещи. 

4. Да се спазва следния времеви график на учебните часове /с изключение на часовете по 

индивидуален учебен план/:   

• начало на уч. часове - 8:30ч.  

• продължителност на уч. час – 35 мин.  

• продължителност на малкото междучасие – 10 мин.  

• продължителност на голямото междучасие след трети час -  25 минути. 

5. Техническа подкрепа на учителите да се оказва от екипа сертифицирани Google обучители: 

Димитричка Павлова, Росица Стоянова, Маргарита Павлова, Веселка Кръстева, Десислава 

Петрова.  

6. За административни услуги и съобщения към служители, ученици и родители да се 

използва ел. поща и ел. дневник на Школо.  

7. Портиерът  да осъществява засилен пропускателен режим и да не допуска външни лица в 

сградата. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, ученици и 

родители чрез електронен дневник от ЗАТС!  

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

 

Магдалена  Атанасова:  

Директор  на  ЕГ  

http://eg-yavorov.com/

