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ЗАПОВЕД 

 

№  323 / 27.11.2020 г. 
 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от ЗПУО, 

чл.31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 15/ 2019 за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на 

министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на МОН 

Н А Р Е Ж Д А М: 

      I. Преустановяват   се   присъствените   учебни   занятия   за   периода   30.11.2020   до 

21.12.2020 г. включително. 

1. Преустановяват се заниманията по интереси и другите извънкласни форми в присъствена 

форма за периода от 27.11.2020г.  до 21.12.2020г. 

2. Преустановяват се всички присъствени събрания, заседания, обучения за квалификация 

на педагогическите специалисти и др. 

3.   Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, съгласно  

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

   

II.Обучение от разстояние в условията на електронна среда при използване на следните 

възможности за преподаване, обучение, консултации, самостоятелна работа и други от разстояние, 

в електронна среда за децата от ПГ и учениците от I до XII клас, както следва: 

 

1. Чрез електронната платформа MicrosoftTeams, виртуална класна стая, заниманията да  се 

провеждат по установения график. 

  Продължителност на часовете на ПГ, I , II,кл. 

Първа смяна ПГ, I и II кл. 

  
Начало на часа Край на часове междучасие 

онлайн-20мин. онлайн-20мин. онлайн 

1 08,10 08,30 08,30-08,40 

2 08,40 09,00 09,00-09,30 

3 09,30 9,50 9,50-10,25 

4 10,25 10,45 10,45-11,25 

5 11,25 11,45 11,45-12,10 

6 12,10 12,30 12,30- 13,00 

       7 13,00 13,20     

Продължителност на часовете на  III и IV кл. 

Първа смяна III-IV кл. 

  
Начало на часа Край на часове междучасие 

онлайн-20мин онлайн-20мин онлайн 

1 08,40 09,00 09,00-09,30 

2 09,30 09,50 09,50-10,25 

3 10,25 10,45 10,45-11,25 

4 11,25 11,45 11,45-12,10 

5 12,10 12,30 12,30-13,00 

6 13,00 13,20 13,20-13,40 

7 13,40 14,00   
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 Продължителност на часовете на  V-VII клас. и онлайн - 30 мин 

Първа смяна смяна V- VIIклас 

  
Начало на часа Край на часове междучасие 

онлайн-30мин онлайн-30мин онлайн 

1 8,00 8,30 08,30-8,40 

2 8,40 9,10 09,10-9,30 

3 9,30 10,00 10,00-10,25 

4 10,25 10,55 10,55-11,25 

5 11,25 11,55 11,55-12,10 

6 12,10 12,40 12,40-13,00 

7 13,00 13,30 13,30-13,40 

8 13,40 14,10   

     
 

 Продължителност на часовете на  VIII-XII клас. и онлайн - 40 мин 

Първа смяна смяна VIII-XII клас 

  
Начало на часа Край на часове междучасие 

онлайн-40мин. онлайн-40мин. онлайн 

1 8,40 9,20 09,20-9,30 

2 9,30 10,10 10,10-10,25 

3 10,25 11,05 11,05-11,25 

4 11,25 12,05 12,05-12,10 

5 12,10 12,50 12,50-13,00 

6 13,00 13,40 13,40-13,45 

7 13,45 14,25   

 
 
 

2. Чрез електронната платформа MicrosoftTeams, виртуална класна стая, заниманията на групи 

ЦОУД да  се провеждат по установения график.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продължителност на часовете ГЦОУД  I – II  клас 

 Начало на часа Край на часове междучасие 

 онлайн-20мин. онлайн-20мин. онлайн 

1 13:00 13:20 13:20-13:30 

2 13:30 13:50 13:50-14:00 

3 14:00 14:20 14:20-14:30 

4 14:30 14:50 14:50-15:00 

5 15:00 15:20 15:20-15:30 

6 15:30 15:50  

Продължителност на часовете ГЦОУД  III – IV  клас 

 Начало на часа Край на часове междучасие 

 онлайн-20мин. онлайн-20мин. онлайн 

1 13:40 14:00 14:00-14:10 

2 14:10 14:30 14:30-14:40 

3 14:40 15:00 15:00-15:10 

4 15:10 15:30 15:30-15:40 

5 15:40 16:00 16:00-16:10 

6 16:10 16:30  



 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   II.Учителите: 

        1.Ежедневно отразяват присъствия, отсъствия, отзиви, оценки (при изпитване) на учениците и 

вписват темите на взетите часове в електронния дневник. 

        2.Съобразяват обема на преподавания материал и сроковете, за които учениците трябва да 

изработват и/или предават изисканото от учителя задание. 

       3.Използват съобщенията на АдминПро за комуникация с родители, колеги, ученици и 

училищно ръководство. 

   4. Предоставят достъп на учителите на групи ЦОУД за посещане в редовните часове по 

предмети. 

       III.Класните ръководители: 
       1.Класните ръководители осъществяват ежедневна връзка с учениците и контролират участието 

им учебния процес. 

       2.Ежедневно оформят отсъствията и информират педагогическия съветник за причините на 

отсъстващите за деня и за системно отсъстващи ученици, както и за предприетите мерки спрямо 

тези ученици. 

       3.Всички действия, разговори, писма и обажданията се въвеждат в ел. дневник. 

       4.При необходимост осъществяват връзка и с родителите на учениците, като това се отразява в 

ел. дневник. 

      5.Виртуалните класни стаи за родителите са отворени ежедневно от 16.00 ч. до 17.30 ч. 

      6.Виртуалните класни стаи на всички класове са отворени от 8.00 ч. до 17.30 ч. всеки ден. 

     

IV.Учениците в обучение от разстояние в електронна среда спазват правилата за работа в 

такава среда. Всички ученици получават от РН ИКТ акаунт и съдействие до електронната 

платформа. 

 

V.Контрол-за провеждането на онлайн обучение с учениците по следните начини: 

      1.Домашни работи, индивидуални задачи с посочване на ресурси за помощ. 

      2.Всички използвани от учителите материали и ресурси да бъдат записвани и отчитани. 

      3.В обявените часове за консултации, учителите съдействат на учениците при необходимост. 

      4.Изготвяне на материали за самоподготовка, задаване на домашна работна. 

      5.Създаване на тестове – упражнителни и изпитни. 

      6.Разяснения по самоподготовката. 

      7.PowerPoint презентации. 

      8.Решаване на тестови задачи с цел проверка прочита и разбирането на литературен материал. 

      9.Комуникация с родителите. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ ON-LINE:  
1. Съобразяват се с новия график за провеждане на заниманията, с който своевременно 

запознават учениците и родителите.  

2. Използват електронните варианти на учебници на различни издателства, както и 

електронните ресурси на електронния дневник  или на доставчици, напр. издателства.. 
 

Настоящата заповед влиза в сила от 30.11.2020 година и се прилага до второ нареждане.  

 

При спешни въпроси - лица за контакт са педагогическият съветник. 

Контактно лице за организация на електронно обучение – РН ИКТ Илза Петрова. 

 

 
 

Продължителност на часовете ГЦОУД  V – VIII  клас 

 Начало на часа Край на часове междучасие 

 онлайн-30мин. онлайн-30мин. онлайн 

1 13:40 14:10 14:10-14:20 

2 14:20 14:50 14:50-15:00 

3 15:00 15:30 15:30-15:40 

4 15:40 16:10 16:10-16:20 

5 16:20 16:50 16:50-17:00 

6 17:00 17:30  



Заповедта да се доведе за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните 

родители чрез сайт, ел.поща и социалните медии. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Инж. Бисерка Каменова  п/п 

Директор на СУ «Св. св. Кирил и Методий» 

 

 
 

 

 
 

 


