
 

                    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- 204 

от 19.11.2020 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 Кардажа” – 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, Протокол от заседание на областния кризисен щаб oт 18.11.2020 и заповед РД-06-

1528/19.11.2020 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Да се преустановят присъствените учебни занятия в училище за учениците от VI  и 

VII клас, считано от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително. 

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 утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание. 

 

 

Втора смяна 

I час 8 
00

- 8 
30

ч. 

II час 8 
45

- 9 
15

 ч. 

Голямо междучасие 30 мин. 

III час 9 
45

- 10 
15

 ч. 

IV час 10 
30

- 11 
00

 ч. 

V час 11
15

- 11 
45

 ч. 

VI час 12 
00

- 12 
30

 ч. 

VII час 12 
45

- 13 
15

 ч. 

 

3. Учителите, преподаващи в VI и VII, да организират и провеждат обучение в 

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

часовете по спортни дейности и трети допълнителен час по физическо възпитание и 

спорт, за които ще се качват видеа и материали за самостоятелна подготовка и/ или 

дискусия след последния час в утвърдения график. 
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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 I- ви срок на учебната 2020/ 2021 година. 

5. За учителите преподаващи в класове 1-7 клас да се обособят работни места с 

технически средства в класните стаи на VI и VII клас.  

5.1. За периода педагогическите специалисти по възможност изпълнява задълженията 

си вкъщи /дистанционно/ без това да засяга паралелите в присъствена форма. 

6. Обучението от разстояние в електронна среда да 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 може да предоставят консултации (съгласно графика за консултации с 

ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) 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 станат 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. 

5.6.По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в 

ОЕСР, обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и 

текуща обратна връзка от педагогически специалисти. 

 

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

приобщаващото образование. 

8. Дейностите по чл. 15, т. 1- 4, 6 и 11 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. 

9. Да се преустановят груповите извънкласни дейности..  

10. Заниманията по интереси да се провеждат в електронна среда от разстояние за 

учениците от VI – VII клас, ако това е предвидено в утвърдената програма на 

съответната група.  

11. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. 

 

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-  

 


