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З А П О В Е Д  

 

№ РД- 09-  775  от 31.03.2021 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-

194/30.03.2021 на Министъра за здравеопазването и заповед РД-09-798/31.03.2021 на 

Министъра на образованието и науката  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Учебните занятия за учениците от I-VII  клас да се провеждат от разстояние в 

електронна среда  / ОРЕС/ , считано от 01.04.2021 г. до 02.04.2021г. вкл. 

2. В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от 

разстояние, в платформата Google G Suite / Classroom и Мееt/ синхронно, съгласно 

организация определена със заповед на учебния ден и седмично разписание. 

Седмичното разписание на ГЦДО е редуцирано и включва: 2ч. Самоподготовка и 2ч 

Занимания по интереси . 

 

Учебни часове съгласно 
седмично разписание 1-4 клас 5-7 клас 

1 8:30 – 8:50 8:20 – 8:50 

2 9:00 – 9:20 9:00 – 9:30 

3 9:30 – 9:50 9:40– 10:10 

 г.междучасие 40м. г. междучасие 20м. 

4 10:30 – 10:50 10:30– 11:00 

5 11:00 – 11.20 11:10 – 11:40 

6 11.30 - 11.50 11:50 – 12:20 

  12:30 – 13:00 

 Обяд и отдих   

ЦДО 1-4 клас ЦДО след 5 час ЦДО след 6 час 

Занимания по интереси  12:00-12:20 12:40-13:00 

Самоподготовка 12:30-12:50 13:10-13:30 

Самоподготовка  
13:20-13:40 13:50-14:10 

Занимания по интереси  
15:50-14:10 14:20-14:40 
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3. Учителите, преподаващи в I-VII клас и ГЦДО, да организират и провеждат обучение в 

електронна среда от разстояние (ОЕСР) съобразно посочения график, с изключение на 

часовете по спортни дейности, за които ще се качват видеа и материали за 

самостоятелна подготовка и/ или дискусия по утвърдено седмично разписание за II 

срок. 

4. Обучението в електронна среда от разстояние 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 II- ви срок на учебната 2020/ 2021 година. 

4.1.За периода на отсъствие поради болест на учител ЦДО  в 3б клас / Ив. Малинова/ 

групата се обучава в полудневна организация. 

4.2. За периода педагогическите специалисти изпълняват задълженията си в 

дистанционна форма от дома. 

5. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, 

като: 

5.1.Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

5.2.Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез 

виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

5.3.Учителите да предоставят консултации (съгласно графика за консултации с 

ученици по предмети) и обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни 

предмети за преодоляване на образователни дефицити. 

5.4.Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните 

оценки се мотивират и стават ясни на учениците и техните родители. 

5.5.Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически 

условия, които гарантират обективното им протичане. 

6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

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

приобщаващото образование могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на 

педагогическите специалисти / психолог, ресурсен учител и логопед/ по график 

действащ за периода на провеждане на ОРЕС. / приложение 1/ 

8. Да се преустановят груповите извънкласни дейности.  

9. Заниманията по интереси, които са заложени за провеждане в ел. среда може да се 

провеждат в електронна среда от разстояние за учениците от I-VII клас, ако това е 

предвидено в утвърдената програма на съответната група или се преструктурира 

учебната програма.  

10. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник, а също така записват и тема в Classroom, съобразно седмичното 

разписание, утвърдено от директора. 

10.1. Г-н Ямен Дубаз да направи промяна в ел. дневник за периода на ОРЕС за 

педагогически специалисти, осигуряващи обща и допълнителна подкрепа, съгласно 

новите утвърдени графици. 

10.2 Всеки педагогически специалист попълва отчет за дейността в края на седмицата 

/ден петък/. 

 

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 X 

 

Директор на ОУ „Стефан Караджа“”  

 

Запознати със заповедта: 
Юлияна Кръстева- ЗДУД-  

 


