
 

Обединено училище 

„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, общ. Г. Малина 

ул. „Първа” 32 А,GSM:0893464945 E-mail: ou_ aprilovo@abv.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 319/31.12.2020г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, при условията на чл.115а, ал.1 от 

същия нормативен документ и Заповед № РД09 – 3619/31.12.2020 г. на 

министъра на образованието и науката: 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обучението на учениците от 5 до 10 клас, в периода 04.01.2021 г. 

до 31.01. 2021 г.,  да се осъществява, доколкото и ако е възможно, 

от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

2. Обучението на учениците от начален етап на основно образование 

– 1- 4 клас да се осъществява в присъствена форма на обучение в 

училището. 

3. Педагогическите специалисти да продължат осъществяване на 

работен процес от разстояние за учениците от 5 до 10 клас, с цел 
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изпълнение на служебните им задължения за реализация на 

обучението от разстояние в електронна среда на учениците.  

4. За работен ден в електронна среда на обучение се счита ден, в 

който са отработени пет астрономически часа дневно, свързани с 

подготовка на учебни материали и образователни ресурси, 

необходими за електронното обучение, провеждане на  уроци в 

електронна среда, онлайн консултации с ученици и родители, 

проверка на тестове и домашни работи.  

5. При невъзможност педагогическите специалисти да осъществяват  

служебните си задължения от разстояние, се допуска работен 

процес в училището при засилена дезинфекция и мерки, и 

недопускане струпване на хора. Използването на лични предпазни 

средства от персонала е задължително.  

6. Обучението в електронна среда от разстояние да се организира от 

всеки учител, включително учителя в групите за целодневна 

организация на учебния ден чрез възможностите на електронната 

платформа „Тиймс“ и/или затворените социални групи на 

класовете.  

7. Учебните часове да следват седмичното разписание за първия 

учебен срок.  

8. Дневният режим на учебните часове е с начало 8:30 часа и 

съгласно График за провеждането на учебните часове в ОРЕС. 

(Приложение 1) 

9. В рамките на електронното обучение от разстояние  учителите 

могат да определят, съобразно необходимостта, възможностите  и 

потребностите на учениците, дали  ще преподават ново учебно 

съдържание и/или ще затвърдяват вече изучено.  



10.  Допуска се комбинирането на форми на обучение – on-line, на 

хартиен носител  или чрез затворените социални групи на 

класовете. 

11.  Всички учители своевременно да запознават учениците и 

родителите с настъпили промени, относно обучението на 

учениците. Информацията да бъде оповестена в платформа 

„Тиймс“, електронен дневник „Админ Плюс“ и/или учебните 

групи на учениците в социалните мрежи,  за информация на 

учениците и родителите. 

12.  Педагогическите специалисти, образователния медиатор и 

социалния работник в училището да организират начин за 

получаване на обратна връзка от учениците и родителите. 

13.  Социалният работник и образователният медиатор провеждат 

своята дейност, свързана с професионалните му задължения, 

присъствено, като подпомагат образователния процес и 

социализацията на учениците и съдействат за разрешаването на 

възникнали проблемни ситуации. Водят отчет за  дейността си. 

14.  Всеки педагогически специалист е длъжен ежедневно да отразява 

проведените учебни часове и отсъствия на учениците в 

електронния дневник. Учител, който не е провел обучение от 

разстояние в електронна среда или в присъствена форма, 

съобразно утвърдения график за електронно или присъствено 

обучение и не  е отразил часовете в електронния дневник  ще се 

счита, че е допуснал неизпълнение   на трудовите си задължения. 

15.  Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си 

задъжения в условия на пандемия и да спазва графика за 

дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за 

дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на 



извънредно положение. Използването на лични предпазни 

средства за лице са задължителни. 

16. Техническият секретар и счетоводителят изпълняват служебните 

си задължения присъствено в училище. Задължително използват 

лични предпазни средства. 

17.  Достъпът на  родители  и външни посетители в сградата на 

училището е забранен. При необходимост външни лица могат да 

бъдат допуснати само след разрешение от директора на 

училището. 

18.  Забранен е достъпът в сградата на училището на лица в 

карантинен период и лица със симптоми на остри респираторни и 

заразни заболявания. 

19.  Комуникацията да се осъществява доколкото е възможно от 

разстояние и чрез средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 04.01.2021 година и се 

прилага до 31.01.2021 година или второ нареждане.   

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целият личен състав на 

училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

Директор: 

 Венета Таскова 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

График за провеждане на учебните часове в електронна среда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 График ЦОУД 

ЦОУД 5-7 клас 
№ на 

учебен 
час 

Начало на 
учебния 

час 

Край на 
учебния 

час 

Междучасие 

1 14:30 15:00 няма 
2 15:00 15:30 15:30-15:40 /10 минути/ 
3 15:40 16:10 16:10-16:20 / 10 минути / 
4 16:20 16:50  

 
 

 

 

 

 

5 -10 клас 
№ на 

учебен 
час 

Начало на 
учебния 

час 

Край на 
учебния 

час 

Междучасие 

1 8:30 9:10   9:10  -  9:20  (10 минути) 
2 9:20 10:00   10:00 - 10:10  (10 минути) 
3 10:10 10:50 10:50  - 11:10 (20 минути) 
4 11:10 11:50 11:50  - 12:00 (10 минути) 
5 12:00 12:40 12:40  - 12:50 (10 минути) 
6 12:50 13:30 13:30  - 13:40 (10 минути) 
7 13:40 14:20 14:20  - 14:30 (10 минути) 
8 14:30   
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