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СЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка със Заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката 

и Заповед № РД-01-275/13.11.2020 г. на директора на РЗИ - Плевен, и решение на Педагогическия 

съвет – Протокол № 3/20.11.2020 г., за редуване на учениците за присъствие в училище от 23.11.2020 

г. до 23.12.2020 г. включително – с цел избягване на струпвания и предприемане на 

противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 на училищно ниво, 

 

СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ   

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

ЗА ПЕРИОДА 23.11.2020 – 23.12.2020 г. 

 

1. Всички ученици от паралелките IХ – ХІІ клас:  

1.1. в периода: 

 от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително; 

 от 07.12.2020 г до 11.12.2020 г. включително, 

преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). 

1.2. в периода: 

 от 30.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително; 

 от 14.12.2020 г до 18.12.2020 г. включително; 

 от 21.12.2020 г до 23.12.2020 г. включително, 

се обучават присъствено в училището, съгласно действащия седмичен график на учебните часове, 

при следното разпределение на класните стаи: 

 9а клас – 305 

 10а клас – 201 

 11а клас – 203 

 12а клас – 302 

 12б клас – 301 

2. Всички ученици от паралелките V – VIІ клас, в периода: 

 от 30.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително; 

 от 14.12.2020 г до 18.12.2020 г. включително, 

преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). 

2.2. в периода: 

 от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително; 

 от 07.12.2020 г до 11.12.2020 г. включително; 

 от 21.12.2020 г до 23.12.2020 г. включително, 

се обучават присъствено в училището, съгласно действащия седмичен график на учебните часове, 

при следното разпределение на класните стаи: 

 5а клас – стая 110 

 5б клас – стая 109 

 6а клас – стая 205 

 6б клас – стая 206 

 7а клас – стая 301 

 7б клас – стая 303 

 

 



3. Учениците от паралелката VIІІ клас, в периода: 

3.1. от 07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително, 

преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). 

3.2. в периода: 

 от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително; 

 от 30.11.2020 г до 04.12.2020 г. включително; 

 от 14.12.2020 г до 18.12.2020 г. включително 

 от 21.12.2020 г до 23.12.2020 г. включително, 

се обучават присъствено в училището, съгласно действащия седмичен график на учебните часове, в 

стая 204.

4. Обучението на паралелките от V до XII клас да се извършва съгласно действащото седмично и 

дневно разписание на часовете с начало 08.00 часа, като продължителността на учебния час за 

паралелките на дистанционно обучение в електронна среда е 30 минути, с междучасия между тях 20 

минути (голямо междучасие 30 минути), а за паралелките на присъствено обучение 

продължителността на учебния час се запазва – 40 минути. 
 

4.1. ГРАФИК по класове и паралелки 
 

 Учебна 

    седмица 

 

Клас, 

паралелка 

23.11. - 27.11.20       

(5 учебни дни) 

30.11. - 04.12.20            

(5 учебни дни) 

07.12. - 11.12.20       

(5 учебни дни) 

14.12. - 18.12.20     

(5 учебни дни) 

21.12. - 23.12.20      

(3 учебни дни) 

12а клас           

12б клас           

11. клас           

10. клас           

9. клас           

8. клас           

7а клас           

7б клас           

6а клас           

6б клас           

5а клас           

5б клас           
 

 

Легенда: 

   - ОРЕС   

    
   - присъствено обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. ГРАФИК за учебен ден  
 

Час, 

междучасие 

За паралелките V – ХІІ клас 

учебен час с продължителност  

30 минути 

в период на ОРЕС 

За паралелките V – ХІІ клас 

учебен час с продължителност  

40 минути 

при присъствено обучение 

1. час 08.00 – 08.30 08.00 – 08.40 

Междучасие 08.30 – 08.50 08.40 – 08.50 

2. час 08.50 – 09.20 08.50 – 09.30 

Междучасие 09.20 – 09.40 09.30 – 09.40 

3. час 09.40 – 10.10 09.40 – 10.20 

Междучасие 10.10 – 10.40 10.20 – 10.40 

4. час 10.40 – 11.10 10.40 – 11.20 

Междучасие 11.10 – 11.30 11.20 – 11.30 

5. час 11.30 – 12.00 11.30 – 12.10 

Междучасие 12.00 – 12.20 12.10 – 12.20 

6. час 12.20 – 12.50 12.20 – 13.00 

Междучасие 12.50 – 13.10 13.00 – 13.10 

7. час 13.10 – 13.40 13.10 – 13.50 

 
 

4.3. ГРАФИК на групите ЦДОУД  в паралелките V – VІІ клас в период на ОРЕС 
 

Дейност 

Ученици от паралелките 

V – VІІ клас, 

учебен час с продължителност 30 минути 

Организиран отдих 13.30 – 14.00 часа 

1. час самоподготовка 14.00 – 14.30 

Междучасие 14.30 – 14.40 

2. час самоподготовка 14.40 – 15.10 

Междучасие 15.10 – 15.20 

3. час самоподготовка 15.20 – 15.50 

Междучасие 15.50 – 16.00 

Занимания по интереси 16.00 – 16.30 

Междучасие 16.30 – 16.40 

Занимания по интереси 16.40 – 17.10 

 
 

5. ОРЕС да се извършва в електронната платформа MS Тeams, където след всеки проведен час се 

генерира и запазва списък на участниците, който се съхранява в специална папка. 
 

6. Дистанционно проведените учебни часове, поставените оценки и отсъствия на учениците се 

отразяват в електронния дневник на училището. 
 

7. Дистанционното обучение се организира от всеки учител – преподаващ в съответните паралелки. 

Педагогическите специалисти с подкрепящи функции – училищен психолог, логопед, ресурсен 

учител, извършват своята дейност, използвайки средствата за електронна комуникация за 

извършване на консултативна и корекционна дейност. 
 

 

РУСИ РУСЕВ /п/ 

Директор на СУ „Пейо  Яворов“ 



гр. Плевен 


