ЗАПОВЕД № 358 от 27.11.2020 г.
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и
училищно образование, във връзка с чл.31.(1), т.2 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019
г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и във връзка с изпълнение на Заповед №РД 09 –
3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане временни
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30
часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г и за преустановяване на присъствения учебен
процес, преустановяване
провеждането в присъствена среда на групови
извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други,
организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи и
организирането на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване
средствата на ИКТ при условията на чл.115а, ал.1 от ЗПУО
НАРЕЖДАМ:
Считано от 30 ноември до 21 декември 2020 г. да се премине към обучение от
разстояние в електронна среда при следната организация на учебния процес в
СУЕЕ:
1.Запазва се двусменния режим на обучение за всички ученици, съгласно
утвърденото седмичното разписание за първия учебен срок;
2.Часовият график за учениците на обучение в ОРЕС е както следва:
За учениците от първа учебна смяна:
час
І, ІІІ клас
час
V, VІ, VІІ, ІХ клас
1.
8:40 - 9:00
1.
8:00 - 8:30
2.
9:30 - 9:50
2.
8:40 - 9:10
3.
10:10 - 10:30
3.
9:30 - 10:00
4.
10:50 - 11:10
4.
10:10 - 10:40
5.
11:30 - 11:50
5.
10:50 - 11:20
6.
12:10 - 12:30
6.
11:30 - 12:00
7.
12:10 - 12:40
За учениците от втора учебна смяна:
час
ІІ клас
час
ІV клас
0
12:30 - 12:50
0.
13:00 - 13:20
1.
13:00 - 13:20
1.
13:30 - 13:50
2.
13:30 - 13:50
2.
14:10 - 14:30
3.
14:10 - 14:30
3.
15:00 - 15:20
4.
15:00 - 15:20
4.
15:40 - 16:00
5.
15:40 - 16:00
5.
16:20 - 16:40
6.
16:10 - 16:30
6.
16:50 - 17:10

час
-1.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VІІІ, Х, ХІ, ХІІ клас
12:00 - 12:30
12:40 - 13:10
13:30 - 14:00
14:10 - 14:40
15:00 - 15:30
15:40 - 16:10
16:20 - 16:50
17:00 - 17:30
17:40 - 18:10

3.Учителите в групите за целодневна организация на учебния ден в
начален етап на обучение преминават на ОРЕС в помощ на класните ръководители
на класовете, за които са групите им в съответните класни стаи.
4.В учебните часове по:
 изобразително изкуство
 технологии
 музика
 спортни дейности
 трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт
учителите работят асинхронно като изпращат подходящи
материали и
възлагат задания за самостоятелна подготовка на същите.
5.На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за
приобщаващото образование.
6.Прилагат се разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба №
11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, като
поставяните оценки се мотивират и стават ясни на учениците и техните родители.
7.Контролни и класни работи може да се провеждат само при наличието на
технически условия, които гарантират обективното им протичане.
8.За всеки ученик със СОП в ИФО в класна стая – обща за съответните
учителите, на които са възложени учебни часове съгласно индивидуалния учебен
план на ученика, се провежда асинхронно обучение.
9.Планираните занятия в групите за занимания по интереси могат да се
провеждат в Google Classroom синхронно, а при обективна невъзможност от
използването ѝ – могат да се отложат.
10.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, както следва:
а) екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
б) допълнително обучение по учебни предмети;
в) допълнително консултиране по учебни предмети;
г) кариерно ориентиране на учениците;
д) библиотечно-информационно обслужване;
е) дейности за превенция на обучителните затруднения;
11.Педагогическите специалисти отчитат нормата си преподавателска
работа в електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от
директора на училището.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители и ученици за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директорът на
училището.
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