
 

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ    „ВАСИЛ АПРИЛОВ”   – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 

email : vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 260 

 Русе,  29 октомври 2020 година 

 

 

На основание чл. 257, ал. 1,чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1  от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т. 34  от Наредба №15 от 22.07.2019г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически  специалисти, чл. 40а, ал.2 от Наредба № 10 от 2016г. за организацията 

на дейностите в училищното образование във връзка с т.3 от Заповед № РД-01-

626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на  временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България и Насоки за работа в 

условията на COVID-19 

 

НАРЕЖДАМ 

1. Преустановявам присъствените дейности в целодневна организация на учебния ден в 

групите на 5, 6 и 7 клас във връзка с недопускане смесване на ученици от различни 

паралелки, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.  

2. Всички ученици, записани в групите за целодневно обучение за 5, 6 и 7 клас, след 

приключване на последния учебен час да се отправят незабавно към домовете си като 

избягват смесването с ученици от други класове и паралелки по пътя към вкъщи и 

използват лични предпазни средства – маски. 

3. Учители от последния учебен час в 5-7 клас ежедневно да провеждат инструктаж в 

края на часа за придвижването на учениците до дома и участието им в обучение от 

разстояние в електронна среда в дейностите на ЦОУД. 

4. За посочения период дейностите в целодневна организация се извършват от 

разстояние в електронна среда чрез платформата  Google  Classroom  и създадените 

виртуални класни стаи за всяка група от учителите ЦОУД. 

5. Обучението се провежда синхронно в съответствие със седмичното разписание, 

утвърдено от РЗИ-Русе. 



6. Продължителност  на дейностите, както следва:  обяд – 20 мин. организиран отдих и 

физическа активност – 20мин., самоподготовка – 30 мин., занимания по интереси – 30 

мин.  

7. Учителите извършват проверка на присъстващите ученици във виртуалната класна 

стая и отразяват отсъствията в електронния дневник. 

8. Изпълнението на задължителната норма преподавателска работа се отчита чрез 

електронния дневник с попълване на тематичните единици ежедневно. 

9. Учителите ЦОУД използват  за провеждането на обучение от разстояние в 

електронна среда лични компютри или лаптопи. 

10. Учителите ЦОУД своевременно информират ръководителя направление ИКТ и 

домакина за ученици без електронни средства за провеждане на ОРЕС.  При наличие на 

училищни таблети или преносими компютри  на същите им се извършват 

необходимите настройки за работа в Classroom от ръководителя ИКТ и се предават на 

учениците с приемо-предавателен протокол от домакина за посочения период. След 

приключване на обявеното ОРЕС учениците връщат електронните устройства в 

състоянието, в което са го получили.  

Заповедта да се доведе до знанието на всички учители ЦОУД в прогимназиален етап, 

ученици, родители и длъжностни лица за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Кирил Павлов- заместник-

директор. 

 

ГЕРГАНА ГРИГОРОВА 

Директор на ОУ „ Васил Априлов“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


