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ЗАПОВЕД 
 

№ 242 /13.11.2020 г. 

 

 

 На основние чл. 120б от Кодекса на труда, чл.115а, чл. 259 от ЗПУО, чл. 31. (1), 1, 

2, 3, 4 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 

6, ал. 1,  чл.7, ал.6,7,8, чл.10, ал.2, чл.11, ал.6,7, Раздел III. Обучение от разстояние в 

електронна среда  от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование,  чл.4а, чл.11  на Наредба №4/2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда  и във връзка със заповед № РД-01-651/ 

11.11.2020 на МЗ и Заповед №РД09-3158/11.11.2020 г. на Министъра на 

образованието и науката за преминаване за определен период към обучение от 

разстояние в електронна среда за определени паралелки и Насоки за  работата на 

системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията 

на COVID-19 на МОН, решение на Педагогическия съвет с Протокол № 4/13.11.2020 

г. и съгласувано с Обществения съвет Протокол №2/13.11.2020 г. Проведена анкета с 

родители на ученици от V-ХІІ клас 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

1. Преминаване на обучение по график за редуване на паралелки/ класове за 

присъствено/неприсъствено обучение в ОРЕС на учениците от V-ХІІ класове до 

23.12.2020 г като противоепидемична мярка за ограничаване на контактите на 

ученици и учители във връзка с разпространението на COVID-19  
2. Неприсъственото обучениие на паралелките от графика да се организира от 

всеки учител преподаващ в прогимназиален и гимназиален етап чрез 

образователната платформа Microsoft Teams синхронно, а при обективна 

невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в 

социалните мрежи, интернет ресурси и приложения, като се осигурява 

проследимост и визуализация на обучението.  
3. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената с 

моя Заповед №1484/02.09.2020 г. организация на учебния ден за 2020/2021 г. в 

частта за ОЕСР 

4. За времето на работа от разстояние лицето има право да ползва служебен 

преносим компютър, консумативи, канцеларски материали и др. 
5. Обучението в електронна среда от разстояние да се реализира с помощта на 

информационните и комуникационните технологии като обхваща самия 



образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни 

ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане 

изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и 

др. 
6. За времето на обучение в електронна среда от разстояние да се извършва текущо 

оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. Учителите се задължават да водят 

бележки за ангажираността, активността, резултатите от работата и напредъка 

на съответния ученик, без да ги нанасят в училищната документация. 

7. Обучението да се извършва по седмично разписание за І срак на учебната 

2020/2021 година, утвърдено от Директора и съгласувано с РЗИ В. Търново, с 

продължителност на учебния час 40 минути и спазване на междучасията. 

8. Присъствените учебни занятия в училището за учениците по график от 

прогимназиален и гимназиален етап и начален етап на образование се провеждат в 

съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и 

Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на 

предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в 

условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на 

образованието и науката. 

9. Учителите, които преподават в прогимназиален и гимназиален етап на 

образованието изпълняват служебните си задължения в сградата на училището. 

Работят в класните стаи на учениците при  провеждане на часовете със съответния 

клас ня обучението в електронна среда от разстояние. Използват служебен 

преносим компютър, консумативи, канцеларски материали и др. 

 

 

 

Р А З Р Е Ш А В А М  

 

 

1. Работа от разстояние за изпълнение на служебните задължения съгласно 

длъжностната характеристика за заеманата длъжност, на учителите в 

дните, в които нямат присъствени часове:  

2. За времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда 

педагогическите специалисти изпълняват нормата си преподавателска 

работа чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното разписание, 

утвърдено от директора. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и родители 

чрез електрониня дневник и да се публикува на интернет страницата на училището.  
 

 

 

ПЕНКА ДИМИТРОВА 

Директор на СУ „А. Каралийчев” –  

Стражица 
 


