СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
гр. Добрич 9300; ул. „Велико Търново” № 2;
тел: 058 / 600 602 - директор; 058 / 605 332 - канцелария;
e - mail: hgstkm@abv.bg; web: www.hg-dobrich.com

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА ПЕРИОДА 17.05. - 28.05.2021 Г. СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА
ЗАПОВЕД № РД-01-274 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 29.04.2021 Г.
За посочения период:
1). присъствено се обучават учениците от първи, втори, трети, четвърти, шести,
седми, осми, десети и единадесети клас;
2). се провежда ОРЕС за учениците от пети и девети клас;
3). обучението на всички ученици се осъществява по утвърдения за 2020/2021 г.
график на учебните часове като за присъственото времетраенето им е по 40 мин. (35
мин. за първи и втори клас), а при ОРЕС - 30 мин., с обявеното в графика начало;
4). за провеждане на присъственото обучение класните стаи на учениците от начален етап са обявените в началото на учебната 2020/2021 г., а на тези от прогимназиален и гимназиален етап, както следва: 6а - стая 407, 6б - стая 408, 6в - стая 409,
6г - стая 410, 7а - стая 305, 7б - стая 306, 7в - стая 405, 7г - стая 406, 8а - кабинет
301, 10а - стая 401, 11а - стая 308, 11б - стая 309;
5). според заповед № РД09-2118 на министъра на образованието и науката от
28.08.2020 г. дните 19-ти май 2021 г. (сряда) и 21-ви май 2021 г. (петък) са неучебни
поради провеждането на държавните зрелостни изпити. Молим, всички служители,
които нямат сериозни работни ангажименти, да подадат в канцеларията заявления за
ползване на платен отпуск от полагащия им се за посочените дни;
6). според чл. 154, ал. 1 от кодекса на труда 24-ти май 2021 г. (понеделник) е
неучебен и празничен като на Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Призоваваме членовете на
училищната ни общност да се включат в организираните от Община - гр. Добрич инициативи;
7). според заповед № РД09-2118 на министъра на образованието и науката от
28.08.2020 г. денят 25-ти май 2021 г. (вторник) е неучебен, но присъствен за училищни просветни и културни дейности. За целта всички класни ръководители, съгласувано с родителите и с другите педагогически служители, да представят до 14,30 ч. на
18-ти май 2021 г. (вторник) доклади до ресорните си зам.-директори за вида, мястото
и времетраенето на планираните за провеждане инициативи;
8). на 27-ми и 28-ми май (четвъртък и петък) учениците от прогимназиален и
гимназиален етап (независимо дали се обучават присъствено или онлайн) ще бъдат
втора смяна с 0 час от 11,35 ч. или 1-ви час от 12,25 ч. поради провеждането на националното външно оценяване на четвърти клас според заповед № РД09-2121 на министъра на образованието и науката от 28.08.2020 г.

Убедени сме, че всички ще използват ползотворно учебните, празничните и неучебни
дни при стриктно спазване на мерките за безопасност!
Да пребъде светлото дело на светите братя Кирил и Методий!

