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Уважаеми родители и ученици, 

В ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна се извършват строително-ремонтни 

дейности по ОП „Региони в растеж“, проект BG16RFOP001-3.002-0019-C01 „Обновяване и 

модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на 

материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на 

МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“ от 06.02.2020 година. Към 

настоящия момент има сключено ново допълнително споразумение с изпълнителя на 

ремонтните дейности в обекта, което регламентира удължаване на срока на изпълнение.  

Изправени сме пред конкретни предизвикателства и същевременно продължаваме 

да сме в условия на световна пандемия. За изпълнение на насоките за работа в условия на 

COVID – 19 и предвид невъзможността за осигуряване на безопасно обучение в друга 

сграда с оглед спазване на всички задължителни противоепидемични мерки, след 

съгласуване с МОН, РУО – Варна, Обществен съвет и Училищно настоятелство, 
организацията на учебния процес ще бъде следната:  

I. Присъствено откриване на учебната година за всички ученици. 

II. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна работи в единна облачна платформа G suite 

for education, позволяваща цялостно управление на виртуална класна стая. 

Обучението в електронна образователна среда от разстояние ще е за всички 

ученици при следните особености: 

1. Учениците от VIII класове ще се обучават присъствено /по график/ в сградата 

на гимназията и онлайн. 

2. Ученици от IX, X, XI и XII класове ще се обучават онлайн с изключение на 

учебните часове по учебна и производствена практика, които ще се провеждат 

в учебните работилници и в реална работна среда /съгласно утвърден 

график/ 

3. Дневен режим: 

 Присъствено обучение – 40 минути/учебен час 
 

1.  07:30ч. – 08:10ч.  

2.  08:20ч. – 09:00ч. 

3.  09:20ч. – 10:00ч. 

4.  10:10ч. – 10:50ч. 

5.  11:00ч. – 11:40ч. 

6.  11:50ч. – 12:30ч. 

7.  12:40ч. – 13:20ч. 
 

 Обучение в електронна образователна среда – 30 минути/учебен час 

1. 07:30ч. – 08:00ч. 

2. 08:20ч. – 08:50ч. 

3. 09:20ч. – 09:50ч. 

4. 10:10ч. – 10:40ч. 

5. 11:00ч. – 11:30ч. 

6. 11:50ч. – 12:20ч. 

7. 12:30ч. – 13:00ч. 

 Учебните часове по учебна и производствена практика – съгласно 

график 
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III. В гимназията е създадена организация за поетапно преминаване на 

класовете към присъствено обучение при готовност за експлоатация на 

обособени части от сградата и при спазване на законовите срокове и 

изискванията на нормативната уредба. 

IV. При необходимост педагогически специалисти ще се осигуряват 

консултации и обща подкрепа на нуждаещите се ученици. 

Координатите на служителите в гиманзията се намират на електронната 

страница на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в секция „Контакт“.  

За допълнителни въпроси може да се обръщате на официалната електронна поща 

на гимназията: pgtvarna@pgtvarna.com или pgt_vatna@abv.bg 

 

Благодарим Ви за съпричастността към създадената ситуация и се надяваме с 

общи усилия да преодолеем този труден момент в името на по-добрите и съвременни 

бъдещи условия за обучение и реализация на младите хора! 
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