ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
__________________„ЗЛАТНА НИВА” ГРАД АЙТОС__________________
ЗАПОВЕД
№ 2700-546/13.03.2020 год.
Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на
разпространението на COVID -19
НАРЕЖДАМ
1. Всички учители да използват платформа „Феникс“ за
продължаване на обучението в електронна среда, като подготвят:
•
електронни консултации, електронни упражнения,
въпроси и теми за самоподготовка на учениците в къщи
•
тестове и домашни работи, които да бъдат качени в
платформа „Феникс“
•
допълнителните занимания, възлагане, проверяване и
оценяване на домашни работи дистанционно, онлайн, за достъпа до които
да предоставят линкове на учениците, като се създадат условия за
максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой
часове.
2. Всички учители, преподаващи от 8-10 клас да използват
безплатните електронни ресурси и платформи: “Школо“, „Уча се“,
„Просвета - Клет“, „Булвест“, „Анубис“ .
3. Всички учители преподаващи от 9-12 клас да използват
електронната платформа на училището за неприсъствено обучение от
следния интернет адрес: http://80.253.59.231
4. С оглед на специфичните условия учителите да използват
алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние, като онлайн
обучение в реално време и електронна комуникация.
5. При предоставяне на акаунти в домейна edu.mon.bg учителите
да използват пълната функционалност на Майкрософт Teams, достъпен от
всяко устройство - мобилен телефон, таблет, настолен компютър и
свързващ всеки учител с класовете му.
6. За организиране и провеждане на обучение от разстояние и за
споделяне на учебни материали и ресурси може да
се използва и
електронната платформа Google GSuite за образованието, която работи с
всички операционни системи и предлага редица безплатни инструменти на
български език, сред които Google classroom, (https://classroom.google.com).
7. За по добра комуникация класните ръководители да създадат
електронни групи с родителите - e-mail, интернет приложения и/или
социални мрежи с цел подкрепа в процеса на преподаване и учене в
електронна среда от разстояние
8. Класните ръководители да информират ръководството, ако има
ученици, които нямат компютри, интернет или мобилни телефони, което да
възпрепятства достъпа им до електронните ресурси. В такъв случай се

разпечатват материали за самоподготовка, които се разнасят от социалния
работник.
9. Подборът на инструментите и ресурсите е право и отговорност
на отделния учител.
10. Учителите да насочват учениците към определена платформа
или приложение, което се предлага свободно, на български език, не изисква
регистрация чрез определяне на пола, както и да има научна достоверност
и коректна терминология на предлаганите образователни материали.
11. Онлайн обучението и активната комуникация между учители,
ученици и родители да започне считано от 16.03.2020 г.
12. Учителите, които да осъществяват ежедневно най-малко 5 часа
обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание,
обучение, комуникация с родители и ученици не ползват отпуск. Комисия
в състав : Председател: Таня Георгиева Андреева - ЗДУД
Членове: 1. Стоянка Гичева Димитрова - ЗДУПД
2. Светла Златева Чотова - учител по информационни
технологии
3.
Мерием Асанова Мехмедова - старши учител
информационни технологии
4.
Хатче Мустафа Халил - учител по общообразователн
подготовка, следва да създадат механизъм за отчетност на извършената
работа.
13. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня
Георгиева Андреева -заместник директор по учебната дейност.
14. Таня Андреева - заместник директор по учебната дейност да
качи заповедта във Фейсбук в групата „ПГСС-учители и служители“ и във

