
ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 
ЗЛАТАРОВ“, ГР. ПЕТРИЧ 

 
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 
13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния 
оперативен щаб, здравният 
министър  Кирил  Ананиев  издаде  заповед № РД01-
154/26.03.2020 г.,  с  която  удължава  срока  на  всички въведени 
противоепидемични мерки ( Заповед № РД01-124/13.03.2020 г., 

Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и 

Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., 
включително. 
  
... "преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни 
мероприятия в училищата, университетите и в другите 
обучителни институции и организации. ...." 
 

СРОКЪТ И ОБХВАТЪТ НА МЕРКИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В 

СТРАНАТА. 

 

 

 

 
 

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ  
 От 16.03.2020 г. ПГИТ „Проф. д-р А.Златаров“ въвежда  
дистанционно обучение за всички ученици на гимназията. 
 
ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров“ работи основно вShkolo.Bg  

 
            Скъпи ученици, 

 

       Всяка сутрин до 9.00часа и от 13.30 часа  , съответно за първа 
и втора смяна ,вашите преподаватели по седмичното разписание 
за деня, ще ви очакват в Shkolo.Bg  и по указание от тях ще 
използвате и други платформи и канали за комуникация. 

 
 
 
 
 
 

https://pgtehford.com/files/zapoved_rd-01-154.pdf
https://pgtehford.com/files/zapoved_rd-01-154.pdf
https://pgtehford.com/files/RD_01-124_13_03_2020.pdf


 ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р 

АСЕН ЗЛАТАРОВ“ : 

 

 КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ ВАШИТЕ УЧИТЕЛИ 

             -Указание за съответния час , което в зависимост от 
урока може да съдържа всички, или някои от изброените 
елементи: 
         -разработка на новия урок  
         - линк към безплатен електронен урок в интернет; 
         - указания за самоподготовка от учебника; 
         - задачи за домашна работа; 
         - тестове или въпроси за самопроверка; 
          -задания за проекти  и други. 

Необходимо е: 
 -да присъствате в учебните часове, да поставите своите 
въпроси ; 
 -в посочените от Вашите учители срокове да  осъществите 
обратна връзка и им изпратите поставените задачи или да 
поставите своите въпроси ; 
- индикацията ,че не сте прочели съобщенията в ШКОЛО 
означава, че не сте участвали в учебния процес; 
-да изпълните указанията на Вашите класни ръководители  и 
учители да се регистрирате в Microsoft Teams, за да се видим 
във виртуална класна стая. 
- 

 
  Скъпи ученици,в настоящия момент няма правилна и 

неправилна и  единна технология за дистанционен учебен ден! 
Спазвайте точно указанията и изискванията на всеки учител! 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПЛАТФОРМИ И РЕСУРСИ  

 -Електронен  дневник Shkolo.Bg  и по избор и  

други безплатни платформи за онлайн срещи и 

І    смяна 

1час 2час 3час 4час 5час 6час 7час 

9:00-9:30 9:40-10:10 10:20-10:50 11:00-11:30 11:40-12:10 12:20-12:50 

  
13:00-13:30 

ІІ    смяна 

1час 2час 3час 4час 5час 6час 7час 

13:30-14:00 

  
14:10-14:40 14:50-15:20 15:30-16:00 16:10-16:40 16:50-17:20 17:30-18:00 

  



конференции, социалните мрежи чрез групите на 

класовете, или друга електронна комуникация  в 

реално време, за което информират директора. 

 Постепенно преминаване към използване на  

Microsoft Teams. 

 Учебни ресурси от : 

-сайта „Уча се“ ; 

-електронните учебници на издателство „Просвета“ и 

„Клет“ ; 

- Национална електронна библиотека на учителите  /e-

learn.mon.bg /; 

- от други източници, но проверени от научна  гледна 

точка от учителите; 

-собствени разработки на учителите и др. 

 

 

 МЕРКИ  ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА СПАД В РАВНИЩЕТО НА УСВОЯВАНЕ НА 

УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“,ГР. ПЕТРИЧ 
 

http://pgit-petrich.com/doc/e-obuchenie/e-obuchenie_pgit_nedopuskane.pdf
http://pgit-petrich.com/doc/e-obuchenie/e-obuchenie_pgit_nedopuskane.pdf
http://pgit-petrich.com/doc/e-obuchenie/e-obuchenie_pgit_nedopuskane.pdf
http://pgit-petrich.com/doc/e-obuchenie/e-obuchenie_pgit_nedopuskane.pdf

