
 

                    ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”СТЕФАН  КАРАДЖА” 
                      гр. Варна, ул. “Братя  Бъкстон ” №11, тел/факс.: 052/635967,    

052/613759,  e-mail: school@stefankaradja.com, http:// stefankaradja.com / 
 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РД- 07- 423 

от 31.12.2020 год. 

Варна 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, чл. 40, ал. 5 от Правилника за дейността на училището, чл. 40а, ал. 1, 

чл. 40б, ал. 1, ал. 2,  чл. 40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и 

заплащане на труда, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, и съгласно 

алгоритъма за превключване към ОЕСР от Мерките и правилата в ОУ „Стефан Караджа” – 

Варна в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през 

учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН, заповед РД-01-

677/25.11.2020 и заповед РД-01-718/18.12.2020 на Министъра за здравеопазването и писмо 

изх.9105-434/22.12.2020 и заповед РД-09-3610/31.12.2020 на Министъра на образованието и 

науката 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I. Да се възстановят присъствените учебни занятия в училище за учениците от I-IV клас 

считано от 4.01.2021г. Учебните занятия се провеждат съгласно организация 

определена със заповед на учебния ден и седмично разписание за I учебен срок . 
1. Обучението се извършва от педагогическите специалисти в рамките на уговорената 

продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 

преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за I- ви срок 

на учебната 2020/ 2021 година. 

II. Дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Наредбата за 

приобщаващото образование се осъществяват присъствено по утвърден график  
III. За периода 04.01.2021-31.01.2021 не се провеждат  групови извънкласни дейности.  
IV. Заниманията по интереси е допустимо при осъществяване с ученици от една паралелка.  
V. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. 
VI. Присъствените занятия за учениците от І – ІV клас да се провеждат в съответствие с 

изготвените от МОН Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното 

образование през учебната 2020 – 2021 г. в условията на COVID-19: 

7.1.Задължително да се носят лични предпазни средства за лице от:  

❖ Всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и 

външни за училището лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, 

фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, ; 

❖ Учениците от І – ІV клас в класните стаи и другите учебни помещения, в случай, че 

учителят, преподаващ на паралелката го изисква. 

❖ Всички ученици, педагогическите специалисти, непедагогически персонал, както и 

външни лица, в училищния двор, при смесване на ученици от различни паралелки. 

❖ Изключения се допускат по време на учебен час: 

mailto:school@stefankaradja.com


❏ В училищния двор за учители и ученици, при осъществяване на дейности само 

с ученици от една паралелка и при спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м. 

❏ За ученици – при изпълнение на дейности, които е невъзможно или неразумно 

за се осъществят с лични предпазни средства за лице – четене на глас, устно 

разказване и изпитване, физически упражнения и др. подобни; 

❏ за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за 

лице. 

❖ Осигуряване на време за „почивка“ от задължителното носене на лични предпазни 

средства за лице от учениците: 

❏ Извън учебните часове – в училищния двор, ако там са ученици само от една 

паралелка или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите когато 

метеорологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането 

навън) 

❏ По време на учебен час, по преценка на учителя и при широко отворени 

прозорци; 

7.2.Придвижването в коридорите и по стълбите да става еднопосочно при спазване на 

дистанция от 1.5м. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за 

сведение и изпълнение чрез изпращане на ел. пощи. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Юлияна Кръстева, ЗДУД. 

 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата 

на КТ. 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

  

 Ирена Митева 

Директор на ОУ „Стефан Караджа“”  

 

Запознати със заповедта: 
Юлияна Кръстева- ЗДУД-  
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