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ЗАПОВЕД 

№89 / 14.10.2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед №РД09-3279/14.10.2021 г на министъра на 

образованието и науката във връзка с преустановяване на присъствените учебни занятия и 

преминаване към обучение от разстояние в електронна среда 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Считано от 15.10.2021 г. до 31.10.2021 г. включително се преустановяват присъствените 

учебни часове за учениците от пети и шести клас и се преминава доколкото и ако е 

възможно към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. 

2. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за 

резултатите от обучението и оценяване. 

3. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при 

синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава 20 минути - 

в началния етап и 30 минути - в прогимназиалния етап. При несинхронно обучение от 

разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да 

надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. ОРЕС се извършва 

съгласно утвърденото седмично разписание. 

4. ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното 

им време синхронно /онлайн/ и асинхронно /офлайн/. За времето на синхронно обучение 

от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти изпълняват нормата си 

преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове съобразно утвърденото 

седмичното разписание. 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. 

5. При невъзможност за провеждане на ОРЕС, поради проблеми с интерент или 

електронните устойства може да се провежа и алтенативно обучение, чрез 

разпространяване на учебни материали по домовете на хартиен носител, при строго 
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спазване на противоепидемичните мерки – задължително ползване на маски за лице и 

ръкавици, при контактите с учениците. 

6. За провеждането на ОРЕС педогигечския персонал ицползва възможностите Zoom, 

Messenger, Classroom, MSTeams, и други безплатни платформи и приложения за онлайн 

срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез създаване 

на групи на класовете. 

7. Образователния медиатор да осъществява засилен пропускателен режим. Изпълнява 

своите задължения в условия на разположение на работодателя. При нужда подпомага 

учителите при разпространението на учебни материали по домовете на учениците, 

съгласувано с директора. 

8. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, 

след разрешение на училищното ръководство. Не се допускат лица в карантинен период 

или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради. 

9. Персонала изпълнява служебните си задължения при строго спазване на 

противоепидемичните мерки, въведени от компетеннтинет органи. 

 

 

Директор: 

14.10.2021 г.

X Veselina Penkova Petrova

Веселина Пенкова Петрова

директор

Signed by: VESELINA PENKOVA PETROVA  


