
Професионална гимназия „Алеко Константинов” -  гр. Мездра 
ул. „Георги Кирков” №31, тел. / факс 0910/92257; e-mail tto mezdra@abv.bg

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на 
здравеопазването, във връзка със заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на 
образованието и науката, и със заповед на директора на РЗИ -  Враца № РД-01- 
275/20.10.2021 г., и създадената временна организация на функциониране на училищата 
в област Враца и Заповед № 816/21.10.2021 г. на кмета на община Мездра

1. Считано от 22.10.2021 г обучението в ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра за 
учениците от 8-12 клас да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез 
електронната платформа „ MS TEAMS“ до промяна на епидемичната среда

2. Провеждането на обучение от разстояние в електронна среда се осъществява в реално 
време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт в електронната платформа 
Microsoft Teams

-Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават 
обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават 
интерактивни презентации и отчети, да обменят информация и идеи, да работят 
съвместно по проекти и много други. Платформата позволява дистанционно 
обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват 
презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през 
техните устройства. Всички могат да участват в урока чрез гласово общуване 
или чат.

3. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява съгласно утвърдените 
седмично разписание и дневен режим на училището като продължителността на 
учебните часове е 35 минути

ЗАПОВЕД

№ . 'Л /. "40) ЮдХ 1 г

НАРЕЖДАМ:

1 час-08.15-08.50

2 час -  09.00 -  09.35

3 час-0 9 .5 0 -  10.25

4 час -  10.40- 11.15

5 ч а с - 11.30-12.05

6 час -  12.20 -  12.55

mailto:tto_mezdra@abv.bg

