ИНСТРУКЦИЯ – ГРАФИК
за организация на дните от 13 април 2020г. до 16 април 2020 г., обявени за учебни
със Заповед №РД09-746/08.04.2020г. на министъра на МОН, в ПГЕЕ, гр. Банско,
както следва:
1. За дните от 13 до 16.04.2020 г., в подкрепа на социалната изолация в условията на
обявеното извънредно положение от 13.03.2020 до 13.05.2020 година, организацията
на обучението в електронна среда се променя съгласно Указания на министъра на
МОН, получени с писмо с изх. №9105-134/09.04.2020 г.
2. Учителите провеждат уроци в XIIa клас, спазвайки действащото седмичното
разписание за обучение в електронна среда.
3. На 16 април 2020г. XIIa клас среща с директора, заместник-директора и класния
ръководител в онлайн класната стая на паралелката за даване на указания за
организацията и провеждането на ДЗИ и ДИП на СПК от 9,00 часа.
4. За учениците в VIII, IX и XI класове се въвежда следното седмично разписание за
занимания по интереси:
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
1ч. Моето първо работно място – инж.Людмил Везюв;
2ч. Безопасност на движението по пътищата – Искрен Узунов, Таня Дилановска, Димитър
Топузов ;
3ч. Безопасен интернет - – инж.Маргарита Борикова;
4ч. Спортът е възможен – Георги Бистрин.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧАСОВЕТЕ
1ч. 09:30 – 10:00;
2ч. 10:10 – 10:40;
3ч. 10:50 – 11:20;
4ч. 11:30 – 12:00.
В групите на класовете да бъдат публикувани платформа и код за достъп за часовете от
учителите, отговарящи за съответните занимания по интереси;
5. За учениците от X клас се въвежда следното седмично разписание за провеждане на
консултации за подготовка във връзка с НВО в края на X клас:
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
1ч. Математика - Росица Обецанова;
2ч. Български език и литература – Иванка Галчева;
3ч. Английски език – Лариса Чакърова;
4ч. Информационни технологии - Славка Балева.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧАСОВЕТЕ
1ч. 09:30 – 10:00;
2ч. 10:10 – 10:40;
3ч. 10:50 – 11:20;
4ч. 11:30 – 12:00
6. Могат да се провеждат и дейности за преодоляване на трудностите и наваксване на
пропуски в обучението с група от ученици и да се правят индивидуални консултации.

