
  

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- 09-

234/3.12.2021 

  

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. 40а, ал. 1, чл. 40-б, ал. 1, ал. 2, ал.3, ал.4  чл. 40в, т. 2 от Наредба 

№ 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 193, 

ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, и съгласно план за обучение и действия 

в условията на извънредна епидемична обстановка , заповед № РД 09-4814 от 03.12.2021 г. на 

МОН  и № РД-01-991 от 02.12.2021 г. г. на МЗ  за актуализирани насоки за обучение и действия 

в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата . 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Учебният процес за ученици I-VII клас, чиито родители не са дали съгласие чрез 

декларация за тестване  се обучават в  ОРЕС  съгласно чл. 40 б от наредба № 10 от 1 

септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до отмяна 

на въведените в заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването 

временни противоепидемични мерки на територията на Република България по 

утвърдения дневен режим за присъствено обучение за учебната 2021/2022г .  

Синхронното обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни 

учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 

оценяване, като:  

 Учениците наблюдават и участват активно в урока.  

 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез 

виртуална връзка във виртуалната класна стая.  

 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.  

 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 поставените 

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

 Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически 

условия, които гарантират обективното им протичане.  



 За ученици без технически устройства се осигурят от училището по заявка на 

родител чрез кл. ръководител и домакина Срокът на ползване е до края на периода 

на обучение в ОРЕС, като на следващия работен ден се връщат в училището.  

Несинхронното / хибридно/ обучението от разстояние в електронна среда да включва 

дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 

обучението и оценяване, като: 

 включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите 

ученици. 

 учителите 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.  

 задаване и изпълнение на домашни работи и задачи.  

 индивидуални ежедневни консултации в рамките на 30 мин. от 13.30-14.00ч. за 

изпълнение на самоподготовка на ученика. 

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

приобщаващото образование. 

 

2. Възобновяват се присъствените учебни занятия за ученици 1- 7 клас,  считано от 

06.12.2021  при достигнато писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите 

на учениците в дадена  паралелка за тестване на учениците един път седмично с 

неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване 

на COVID-19 и при спазване на актуализирани насоки за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка в училищата утвърдени със заповед 

№ РД 09-4814 от 03.12.2021 г. на МОН  и № РД-01-991 от 02.12.2021 г. г. на МЗ, както 

и създадената организация в алгоритъм за провеждане на място в училище на 

изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците от 

съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти седмично на 

педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на 

присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи 

за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно алгоритъм утвърден със заповед 

РД – 09- 233  /6.12.2021 на директора на ОУ „ Стефан Караджа“. 

 

2.1. Организацията в деня на тестване е : 

 

 I-II клас идват в училище , не по- късно от 7,50ч. и се тестват в периода 7,50-

8,10ч.  

 

 III- IV клас идват в училище , не по- късно от 7,40ч.  и се тестват в периода 7,40-

8,00ч. 

 

 V- VII клас идват в училище , не по- късно от 7,30ч.  и се тестват в периода 7,30-

7,45ч. 

 

Учебните часове във всички класове се провеждат по утвърдената организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 г. 

  



 След 7.50ч. входната врата на двора се заключва и ученици се допускат само от 

централен вход! 

 

 При отсъствие на ученик в определения ден за тестване , тестването се извършва 

в първия присъствен ден  в училище от мед. специалист! 

 

 Всички ученици I-IV клас, са с предпазни маски в това число и в класните стаи 

до получаване на резултата от тестването в деня на тестване, а също и в общите 

части по време на престоя им в училище. 

 

 Всички ученици от V - VII клас, както и целият педагогически и 

непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им 

в училище. 

 

 Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от 

техните родители. 

 

 За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за 

съгласие от родителите ще се приемат поне два / учебни/  дни предварително и 

ще бъдат включени при наличие на тестове или валиден сертификат. 

     

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

приобщаващото образование могат да се осъществяват присъствено и/или  в 

електронна среда по заявление на родител, 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.   

 

4. Присъственото провеждане на групови дейности в училищна среда – дейности от 

целодневната организация на учебния ден, групови дейности за подкрепа за личностно 

развитие, олимпиади и състезания и др. се извършва, без да се допуска смесване на 

ученици от различни паралелки, освен ако в училището е спазена  организация 

за провеждане на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на 

учениците или ако те притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, 

наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно 

изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. 

 

5. 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 ще упражнява лично директорът на ОУ 

„Стефан Караджа“.  

  



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“ 

 


