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ЗАПОВЕД  

 

№ РД 09-564/19.03.2021 год. 

 
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.24 от Наредба №15 от 

22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти, чл. 40а, ал.140б и чл.40в, т. 2 и чл.3, ал.6  

от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, заповед 

№ РД 01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, № РД 09-748 

от 19.03.2021 г. и № РД 09-753 от 19.03.2021 г. на Министъра на образованието 

и науката 

 

I. НАРЕЖДАМ: 

 

1.Преустановяват се присъствените учебни занятия за периода 22.03.2021 

год. до 31.03.2021 год. включително  

- за учениците от I до VIII клас да се организира обучение от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата за информационните и 

комуникационните технологии при условията и реда на чл.115а, ал.1 от ЗПУО. 

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия за периода 22.03.2021 

год. до 31.03.2021 год. включително за децата от ППГ. 

3. Преустановяват се заниманията по интереси и другите извънкласни дейности 

в присъствена форма за периода от периода 22.03.2021год. до 31.03.2021 год. 

включително. 

4.Преустановяват се всички присъствени събрания, заседания, обучения за 

квалификация на педагогическите специалисти и др. 

5. Обучението на учениците от I до VIII клас в ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас да се 

осъществява от разстояние в електронна среда в Google Classroom и Meet синхронно, а 

при обективна невъзможност от използването им – да се осъществява синхронно чрез 

групи в социалните мрежи.  

6. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се 

включат в ОЕСР в Google Classroom и Meet , обучението да се извършва чрез 

разнасяне на учебни материали на хартиен носител и текуща обратна връзка от 

педагогически специалисти и/или образователния медиатор до техните домове. 

Тези дейности се осъществяват при строго спазване на действащите здравни 
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мерки и използване на лични предпазни средства. 

 

- ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението и оценяване на учениците. Обратната 

връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществява 

индивидуално или в група. 

- За всеки учебен час в електронният дневник ШКОЛО се отразява взетата тема и 

поставените оценки. 

- На учениците се поставят остъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

7. Продължителността на учебния час при синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда е: 

- 20 минути в начален етап 

- 30 минути в прогимназиален етап 

- 40 минути в Iгимназиален етап 

График на часовете : 

Час Начален етап Прогимназиален 

етап 

I гимназиален 

етап 

1 8.00 – 8.20 8.00 – 8.30 08.00- 8.40 

2 8.50 – 9.10 8.50 – 9.20 08.50- 9.30 

3 9.40 – 10.00 9.40 – 10.10 09.40- 10.20 

 Голямо  междучасие  

4 10.40 – 11.00 10.40 – 11.10 10.40- 11.20 

5 11.30 – 11.50 11.30 – 12.00 11.30- 12.10 

6 12.20 – 12.40 12.20 – 12.50 12.20- 13.00 

7  13.10 – 13.40 13.10-13.50 

 

7. Провеждане на спортни дейности: 

- Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда 

по утвърденият график 

- Учителят подбира методи, форми и средства, с които се провокират учениците 

за физическа активност. 
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8. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в периода от 

22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. в зависимост от специфика си да се осъществява и 

ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата 

на информационните и комуникационните технологии.  

9. По изключение, за децата и учениците със специални образователни 

потребности, при заявено желание на родителите да бъдат организирани 

дейности по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование присъствено, ако се извършват 

индивидуално с детето или ученика и при спазване на раздел I, т. 23 от Заповед 

№ РД01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и на 

всички противоепидемични мерки. 

10. Класните ръководители да осъществяват постоянна връзка от разстояние с 

учениците и техните родители. 

11. За времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда всички 

педагогически специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа 

чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното разписание, утвърдено 

от директора. 

12. За времето на несинхронно обучение от разстояние в електронна среда за 

изпълнение на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се 

приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа 

дневно или 25 астрономически часа седмично (при 5-дневна работна седмица) 

за дейности по текуща обратна връзка за резултатите от обучението и по 

оценяване на учениците съобразно график за дистанционните учебни часове и 

за текущата обратна връзка и оценяването, утвърден от директора. 

13. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално 

на продължителността на работното време. 

14. Отчитането на работата от разстояние в електронна среда да се извършва по 

електронен път чрез електронен формуляр, изготвен от М. Жекова – ЗДУД 

ПЕ. 

15. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения 

в условия на разположение на работодателя, като задължително по график 

работят в училище минимум двама работника за извършване на 

дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция 

от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. 

Работникът –поддръжка/охрана изпълнява служебните си задължения в 

условия на разположение на работодателя като осъществява засилен 

пропускателен режим, не допуска външни лица в сградата и подпомага 

работата на дежурните в училището лица. 

16. Огнярът работи по график за наблюдение на отоплителната инсталация  в 
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сградата на училището и подпомага работата на работника поддръжка и 

дежурните в училището лица. Същият изпълнява своите задължения в условия 

на разположение на работодателя в случай на нужда.  

Всички задължително използват лични предпазни средства. 

17. Административният персонал – ЗАС и счетоводител изпълняват служебните си 

задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните 

помещения. Задължително да използват лични предпазни средства. 

II. ЗАБРАНЯВАМ: 

 

1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата нa 

училището. Препоръчвам комуникацията със и между работниците и 

служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, 

социални мрежи, Meet, ZOOM и др. В случай на неотложна необходимост 

външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като дежурният работник 

или служител получи потвърждение по телефон от директора на училището. 

 

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри 

заразни и респираторни заболявания в учебните сгради. 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически 

специалисти, служители и работници чрез изпращането и по служебната 

електронна поща от ЗАС. 

Същата да бъде оповестена на официалната интернет страница на училището. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

ДИАНА КОВАЧЕВА 

ДИРЕКТОР 

на ОбУ „Васил Левски“ 


