СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването
от 12.02.2021г. и Заповед № РД 09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и
науката обучението в МГ "Гео Милев" ще се организира, както следва:
Присъствено обучение за учениците по следния график:
а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и
10 клас;
б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и
12 клас.
При присъственото обучение се спазват Правила и мерки за намаляване рисковете
от предаване на инфекцията в МГ „Гео Милев“ и противоепидемичните мерки,
определени със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването:
недопускане до присъствено обучение на лица с прояви на остри респираторни болести
(повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или
загуба на вкуса и други), носене на защитна маска за лице.

От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.:
•

влизането и излизането в сградата на училището става без струпване
на входа и при спазване на дистанция при използване на входовете,
както следва:

Клас

влизане

излизане

V

източен

източен

IX

централен

централен

XII

централен

централен

•

класни стаи
Va- 402

Vб- 403

IX a- 201

IXб- 101

IXв- 102

IXг- 103

IXд- 105

IXе- 202

XII a- 505

XIIб- 506

XIIв- 503

XIIг- 509

XIIд- 501

XIIе- 504

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за паралелките, които не
провеждат присъствено обучение се провежда според приетите Правила и мерки за
превключване на обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС) в МГ „Гео Милев“
за учебната 2020/21год. Платформа за осъществяване на обучението е Teams на
edu.mon.bg.
Спазва се седмично разписание за втори учебен срок.
Учебните занятия за първа смяна започват в 7:30 ч., а за втора смяна- в 13.30ч.

Продължителност на учебен час в електронна среда за гимназиален етап - 40мин., за
прогимназиален - 30мин.
Комуникация (учители – родители, учители – ученици) се осъществява в
електронна среда. Необходимо е електронната поща да се следи.
При наличие на въпроси пишете на електронната поща на училищетоmg_plewen@abv.bg

Административни услуги се извършват в училището от 8.00ч. до 16.30ч. при
спазване на противоепидемичните мерки или по електронен път чрез изпращане на
документи на електронната поща на училището.
ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
Първа смяна
1. час 7:30 – 8:10
2. час 8:20 – 9:00
3. час 9:10 – 9:50
4. час 10:10 – 10:50
5. час 11:00 – 11:40
6. час 11:50 – 12:30
7. час 12:40 – 13:20

Втора смяна
1. час 13:30 – 14:10
2. час 14:20 – 15:00
3. час 15:10 – 15:50
4. час 16:10 – 16:50
5. час 17:00 – 17:40
6. час 17:50 – 18:30
7. час 18:40 – 19:20

Забележка: За прогимназиален етап (V, VI и VIIклас) в електронна среда графикът
определя началото на учебните часове.

