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ЗАПОВЕД 

  №914/ 13.03.2020 година 

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

и във връзка  чл. 31, ал. 1, от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл.63, ал.1, ал.4 и 

ал.5 от Закона за здравето съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването и във връзка с обявяване на извънредна ситуация в страната и съгласно 

указанията на Министъра на образованието и науката и други последващи документи за 

организиране на дистанционно обучение с учениците за периода от 16.03.2020г. до края на 

епидемичен взрив и грипна епидемия в училището, да се изпъляват следните задълженията от 

педагогическия и непедагогическия персонал на СУ „Св. св. Кирил и Методий“  

I. НАРЕЖДАМ: 

1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на 

служебните им задължения за реализация на дистанционно електронно обучение на 

учениците от дневна форма на обучение и на учениците от индивидуалната форма 

на обучение, консултации по телефона за  учениците от самостоятелна форма на 

обучение съгласно утвърденият график за учебните часове Приложение 1 от заповедта. 

2. За работен ден се счита ден, в който са отработети часовете съгласно седмичното 

разписание, включващо код за достъп до виртуалната класна стая и съгласно Списък 

Образец 1 отразени в електронният дневник за деня и за отчетност изпратен отчет-

доклад за деня /по образец/ съгласно  Приложение 2 от  заповедта.  

3. Работи се с учениците в платформата https://classroom.google.com/ и Майкрософт Теамс 

и по преценка на учителя се използват и други платформи, електронни издания на 

издателства, телевизионни канали, тестове, презентации и всички останали електронни 

ресурси. 

4. Учителите и учителите на групи ЦОУД създават класни стаи по предмета, по който 

преподават като предоставят кода за достъп до виртуалната стая на класните 

ръководители, а те от своя страна на учениците.  

5. Учителите на групи ЦОУД консултират и подпомагат самостоятелната работа на 

учениците при подготовка на поставените задачи от учителите.  

6. Учителите подготовят материали, нужни за дистанционно обучение, провеждат 

електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и 

контролни работи. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, 

включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и 

учителите по физическо възпитание и спорт, чрез възможностите на електронния 

дневник АдминПлюс, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, 

както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също 
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така и вайбър групите на класовете. Всеки учител сам определя съобразно 

необходимостта дали  ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече 

изучено учебно съдържание. 

7. Педагогическите специалисти с подкрепящи функции – педагогически съветник, 

логопед, ресурсен учител, психолог  да извършват своята дейност чрез работа от дома, 

използвайки средствата за електронна комуникация за извършане на консултативна и 

корекционна дейност в рамките на заетостта за деня. 

8. Заместник-директора по учебната дейност да премине към работа от дома за 

изпълнение на служебните си задължения, в това число административна дейност и 

осъществяване на дистанционно обучение.  

9. Ръководител на направление ИКТ да премине към работа от дома за изпълнение на 

служебните си задължения, в това число административна дейност и осъществяване на 

дистанционно обучение.  

10. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задъжения в условия на 

разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в 

училище минимум двама хигиенистки за извършване на дезинфекционни дейности, 

съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в 

условията на извънредно положение. Работникът – поддръжка и огняра работи по гафик 

за наблюдение на отоплитената инсталация на сградите на училището.  Задължително 

използват лични предпазни средства. 

11. Административният персонал – главен счетоводител, домакин-касиер, технически 

сътрудник  да преминат към работа по график утвърден от директора за периода с 

работно време от 8,00 часа до 14,00 часа като изпълняват служебните си задължения в 

училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително 

използват лични предпазни средства. 

12. Служителите от звеното за самоохрана работят  за периода от 8,00 до 14,00 часа като 

осъществятат засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица и служители 

извън заповедта в сградата. Същите изпълняват своите задължения в условия на 

разположение на работодателя в случай на нужда.  Задължително използват лични 

предпазни средства. 

13. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда при 

пристигане в училище полагат подписа си в присъствена книга за всеки работен ден. 

Служителите, които изпълняват служебните си задължения от дома не полагат подписи 

в присъствената книга.  

14. Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланка за отчитане на 

работно време  по образец в условията на извънредно положение – приложение 2 към 

заповедта, която се изпраща всеки ден на председателите на ЕКК, който се задължава 

да ги съхрани, разпечата, колегите подпишат и предаде на директора в края на периода 

на електронното обучение или до второ нареждане. 



15. Да се спазват правилата, указанията и препоръките в Приложение 3 от заповедта. 

 

II. ЗАБРАНЯВАМ:  

1. Достъпа на ученици, родители  и външни посетители сградите на училището.  

Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон 

и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.  В случай на неотложна 

необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като служителят от 

звеното за самоохрана получи потвърждение по телефон от директора на учиището.  

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

респираторни заболявания в учебните сгради. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до края на грипната 

епидемия или до второ нареждане.   

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез  

официалния канал за комуникация  от РН „ИКТ“! 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

            

ИНЖ. БИСЕРКА КАМЕНОВА   

Директор на СУ “Св. св. Кирил и Методий“ 


