ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”СТЕФАН КАРАДЖА”
Адрес: гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11
e-mail: school@stefankaradja.com
телефон за контакт:0879973383

ЗАПОВЕД
№ РД-07-417 /21.12.2020 г.
На основание чл. 259,ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование,
чл. 31ал.1,т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и Заповед РД-093472/27.11.2020Г., на
Министъра на образованието и науката и решение на
педагогическия съвет с Протокол №5 от 26.11.2020г.
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ :
1. Коледна и междусрочна ваканция:
22.12.2020г.- 03.01.2021г.вкл. коледна / по заповед на министъра на
образованието и науката/
03.02.2021г. – междусрочна ваканция за учениците от I-VII клас

2. Начало на втория учебен срок:
04.02.2021г. – за учениците от I – VII клас
3. Край на втория учебен срок:
3.1. 23.06.2021г. – за учениците от I, II и III клас./ 14 учебни седмици по

учебен план до 31.05.2021г. , една учебна седмица за проектни дейности и
две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за
компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч.
от разстояние в електронна среда/.
3.2. 30.06.2021г. – за учениците от IV, V и VI клас /16 учебни седмици по учебен
план до 14.06.2021г. и две седмици , в които дните да са неучебни, а да се
използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща

подкрепа, в т.ч. от разстояние в електронна среда/.
3.3. 30.06.2021г. – за учениците от VII клас.

4. Допълнителните компенсиращи мерки да се извършват от преподаващите
учители, като допълнителна работа за ангажиране и мотивация на децата и
учениците и преодоляване на пропуските им в рамките на тези две седмици.
Заповедта да се сведе до знанието на персонала, учениците и родителите за сведение и
изпълнение.
Заповедта да се публикува на електронната страница на училището.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Юлияна Кръстева, заместник
директор по учебна дейност в училището.

Ирена Митева:
X
Директор ОУ „Стефан Караджа“ - Варна

