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ЗАПОВЕД 

№ 583 

Русе,  07 февруари  2022 година 

 

 

На основание чл. 258, ал. 1,  чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 115а, ал.1 и чл. 105, ал. 5  и ал 

6 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, Заповед № РД-09-2223/ 04.02.2022г 

на министъра на  образованието и науката  и Заповед № РД – 011-32/04.02.2022г. 

директора на РЗИ – Русе във връзка с ограничаване разпространението на  COVID-19  

 

НАРЕЖДАМ 

 

1. От  07.02.2022г. с учениците от начален етап  I - IV клас да се провежда присъствен 

образователен процес при спазване Насоки за обучение и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 - 2022 година на 

МОН-Приложение към Заповед № РД09-4756/ 30.11.2021  изменени със Заповед № РД 

09-4814/ 03.12.2021г.и изменени със Заповед № 4982/14.12.2021г.  на министъра на 

образованието и науката- еднократно тестване с бърз неинвазивен тест в първия ден на 

явяване в училище за седмицата, при подадена декларация за съгласие от родителите, 

преди началото на учебните часове. 

2. За учениците от V- VII клас се въвежда  ротация -50%  от  паралелките се обучават 

от разстояние в електронна среда по следния график: 

 

Период ОРЕС Присъствено 

От 07.02.2022г. до 11.02.2022г. VIIА ,VIIБ VА , VIА ,VI Б 

От 14.02.2022г. до 18.02.2022г. VА ,VI А,VI Б VIIА ,VIIБ 

 

3. С всички ученици от  паралелките и класовете за посочените по-горе периоди   да се 

провежда обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на 



средства на информационните и комуникационни технологии и платформата Google 

Classroom Meet по  утвърденото седмично разписание - синхронно 

2.1. Продължителност  на учебните часове  30 мин.  по следния график преди обяд: 

 V-  VII клас 

1 ч 8.00ч. – 8.30ч. 

2ч. 8.50ч. – 9.20ч. 

3ч.  9.50ч. -10.20ч. 

4ч.  10.40ч. – 11.10ч. 

5ч.  11.30ч. – 12.00ч. 

6ч.  12.20 – 12.50ч. 

7ч. 13.10 – 13.40ч.   

 

2.2. Продължителност на дейностите в целодневна организация на учебния ден от 

разстояние в електронна среда - 30 минути по следния график след обяд: 

 V- VII  клас 

1ч.  13.50ч.- 14.20ч.  Отдих и физическа активност/ Игри 

2ч.  14.30ч. – 15.00ч. – Самоподготовка 

3ч. 15.10ч. – 15.40ч. – Самоподготовка 

4ч.  15.50ч. – 16.20ч. – Самоподготовка 

5ч.  16.30 ч. – 17.00ч. – Занимания по интереси/ ПБО 

6ч. 17.10ч. – 17.40ч. – Занимания по интереси/ ПБО 

 

2.3. Присъствието на всички ученици в учебните часове в Classroom  е задължително и 

на неприсъстващите  се поставят отсъствия. 

 2.4. В учебните часове, провеждани в ОРЕС се извършва текущо оценяване и се поставят 

текущи оценки в електронния дневник. 

2. 5. Присъствието на всички ученици, записани в група ЦОУД в ОРЕС след обяд е 

задължително. На неприсъстващите се поставят отсъствия. 

3.   Задължения на учителите: 



3.1. Преподават планираното учебно съдържание по посочения график като регистрират  

темата на урока и домашната работа в  Classroom, както и използваните от тях 

презентации, формуляри и др. материали. 

3.2. Следят за присъединяването и присъствието на всички ученици и поставят отсъствия 

на учениците, които не участват в синхронното ОРЕС. 

3.3. Провеждат 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 пред учениците. Устни изпитвания да се осъществяват само при включена 

камера на изпитвания ученик. 

3.4. Контролни  и класни работи могат да се провеждат само при наличието на 

технически условия, които гарантират обективното им протичане. 

3.5. За учебните часове по спортни дейности се качват видеа и материали за 

самостоятелна подготовка от учителя по ФВС. 

3.6. Ресурсните учители   провеждат часове за допълнителна подкрепа на учениците със 

СОП  от разстояние  в електронна среда в създадените класни стаи за допълнителна 

подкрепа в Google  Classroom. За учениците с множество увреждания  обсъждат с 

родителите удобно и за двете страни време,  вписват часовете в графика и го представят 

за утвърждаване на директора. При заявено желание от родителите допълнителната 

подкрепа може да се извършва присъствено. 

3.7. Педагогическият съветник извършва индивидуално консултиране на ученици във 

връзка с адаптирането им към обучение в електронна среда от разстояние в Google  

Classroom. Осъществява връзка чрез електронния дневник, електронната класна стая или 

по телефона с учениците, които не участват редовно в обучението за изясняване на 

причините и работи за повишаване на мотивацията им.  

 3.8.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. Обучението се провежда 

синхронно в съответствие с часовото разписание, посочено по-горе.  Учителите ЦОУД 

извършват проверка на присъстващите ученици във виртуалната класна стая и отразяват 

отсъствията в електронния дневник. При провеждане на хибридно обучение в групата, 

поради сборния й състав,  учителят следи на учениците в ОРЕС да са онлайн 20 мин. и 

след изтичане на времето ги предупреждава за края на дейността. 

3.9. Ръководителят направление ИКТ извършва настройки на електронните устройства 

собственост на училището, използвани от учители и ученици в обучението и на личните 

им при заявено от тях желание. Подготвя инструкции за безопасното използване на 

училищните устройства и безопасен интернет. Съдейства на ученици, родители и 

учители за правилната работа в използваните интернет платформи – Школо, Classroom.  



4. Педагогическите специалисти, работят от училище, като използват училищни ресурси 

и  учебни помещения, осигуряващи необходимата дистанция. В дните от седмицата, 

когато по седмично разписание имат само часове в ОРЕС, могат да работят от вкъщи- 

дистанционно след като са информирали заместник- директора.  

5. Изпълнението на задължителната норма преподавателска работа на  педагогическите 

специалисти , осъществяващи  синхронно обучение в електронна среда от разстояние се 

отчита чрез електронния дневник  Школо с попълване на тематичните единици 

ежедневно. 

Заповедта да се доведе до знанието на класните ръководители, учителите ЦОУД 

и  всички педагогически специалисти, преподаващи   в  прогимназиален етап , учениците 

и длъжностни лица за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитричка Георгиева- 

заместник-директор. 

  

ГЕРГАНА ГРИГОРОВА 

X
Гергана Григорова

Директор на ОУ " Васил Априлов"

 

Директор на ОУ „ Васил Априлов“ 

 


