I. Промени в ПДУ
Към чл.8
(3) На основание чл. 105 ал. 6 и чл. 115а, ал. 1, 3, и 4 от ЗПУО училището осигурява
обучение на учениците в електронна среда от разстояние (ОЕСР) чрез използване на
платформа Microsoft Teams.
(4) Когато по установения ред се премине към ОЕСР, това не променя формата на
обучение, и учениците в дневна форма са длъжни да присъстват на учебните часове съгласно
седмичното разписание, като допуснатите отсъствия се извиняват единствено при
изброените в чл. 16 обстоятелства след представяне на необходимите документи.
(5) За пълноценно участие в учебните занятия при обучение в електронна среда от
разстояние учениците са длъжни да разполагат с устройство, на което е инсталирана
платформата Microsoft Teams, видеокамера и микрофон, както и с интернет свързаност. В
случай че ученик не може да си осигури някое от изброените средства поради независещи
от него причини, той уведомява за това класния си ръководител или ръководството на
училището при първа възможност.
Към чл.28, ал 2. нови точки
28. да следят ежедневно електронните си пощи и съобщенията в елекронния дневник
- Школо за указания и информация свързани с дейността на училището;
29. в условията на остри вирусни инфекции и COVID-19 носенето на лични предпазни
средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително за всички педагогически
специалисти,



в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека,
столова (освен при хранене) и други;
в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, лаборатории.

Към чл.37, ал.2 нови точки
20.
да носят задължително лични предпазни средства за лице (защитна
маска/защитен шлем) в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека,
бюфет и столова и др.
21.
да носят задължително лични предпазни средства за лице (защитна
маска/защитен шлем) в класните стаи и в другите учебни помещения кабинети и лаборатории;

22.

изключение по т.20 и т.21 се допуска само:

 в училищния двор, ако се осъщестяват дейности само с ученици от една
паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м;
 когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се
осъществяват с лични предпазни средства за лице (четене на глас, устно
разказване и изпитване, физически упражнения и други);
 във времето за „почивка“ от задължително носене на лични предпазни средства
за лице – извън учебни часове ( училищен двор или класна стая при широко
отворени прозорци) и по време на учебния час (по преценка на учителя и при
широко отворени прозорци);
 за отделни ученици, които по здравословни причини удостоверени с
медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства
за лице.
Към чл.37, ал.3
5. ученикът не трябва да използва функционалностите на платформата за обучение в
електронна среда от разстояние по начин, който възпрепятства нормалното протичане на
часа и пълноценното участие на учителя и учениците в него;
6. ученикът не трябва да използва електронната среда, в която протича учебният
процес при обучение в електронна среда от разстояние, за споделяне на материали, които
нямат връзка с учебния процес.
Към Преходни и заключителни разпоредби
§ 4 Неотменна част от този правилник са Мерки за намаляване рисковете от
разпространение на COVID- 19 в ППМГ и всичи действащи нормативни актове в условия
на епидемия.
§5 Настоящият Правилник е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол № 11 от
14.09.2020 г и внесени корекции приети с решение на Педагогическия съвет, протокол № 3
от 20.11.2020 г.

