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ЗАПОВЕД 

№ 210/22.12.2020 г. 

 
 

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

образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., […] изм. и доп. бр. 82 от 18.09.2020 г., чл. 

31, ал. 1, т. 34 и ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., 

в сила от 02.08.2019 г.), във връзка с Раздел І., т. 2 и т. 3 от Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на 

министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България до 31.01.2020 г. и за 

изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и във връзка с Писмо изх. № РД-

15-627/22.12.2020 г. на началника на РУО - Плевен, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и 

чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2020 г. за организация на дейностите в училищното 

образование (обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., […], изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.) и решение 

на Педагогическия съвет – Протокол № 4/25.11.2020 г., 
 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. От 04.01.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от паралелките І 

– ІV клас. 

 Занятията да се провеждат при стриктно спазване на разпоредбите в утвърдените от 

директора Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през 

учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в СУ „Пейо Яворов“, Плевен.   
 

2. Ученици от паралелките V - ХІІ клас продължават да учат в условията на обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС) до второ нареждане. 

ОРЕС да се извършва съгласно седмично и дневно разписание на часовете с начало 08.00 

часа и продължителност на учебния час 30 минути за паралелките V – ХІІ клас, както следва: 

 

V – ХІІ клас,  

(учебен час с продължителност 

30 минути) 

Дейности при целодневна организация на учебния ден  

V – VІ клас 

(учебен час с продължителност 30 минути) 

1. час: 8.00 - 8.30 Обяд и организиран отдих: 13.00 - 14.10/при ЧК 13.40 - 14.10 

Междучасие: 8.30  - 8.50 (20 минути) 1. час самоподготовка: 14.10  - 14.40 

2. час: 8.50 - 9.20 Междучасие: 14.40  - 14.50 (10 минути) 

Междучасие: 9.20 - 9.40 (20 минути) 2. час самоподготовка: 14.50 - 15.20 

3. час: 9.40 - 10.10 Междучасие: 15.20 - 15.30 (10 минути) 

Голямо междучасие: 

10.10 - 10.40 (30 минути) 
3. час самоподготовка: 15.30 - 16.00 

4. час: 10.40 - 11.10 Междучасие: 16.00 - 16.10 (10 минути) 

Междучасие: 11.10 – 11.30 (20 минути) 4. час занимания по интереси: 16.10 - 16.40 

5. час: 11.30 – 12.00 Междучасие: 16.40 - 16.50 (10 минути) 

Междучасие: 12.00 – 12.20 (20 минути) 5. час занимания по интереси: 16.50 - 17.20 

6. час: 12.20 – 12.50  

Междучасие: 12.50 – 13.10 (20 минути) 

7. час: 13.10 – 13.40 



 

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

час да се генерира и запазва присъствен списък на участниците, който да се съхранява в 

специална папка и да се представя при поискване от директора или ЗДУД. 

Дистанционно проведените учебни часове, поставените оценки и отсъствия да се 

отразяват в електронния дневник на училището. 
 

3. С оглед необходимостта да се продължи спазването на принципа за невзаимодействие на 

учениците от различни паралелки, се допуска провеждането на извънкласни дейности и 

занимания по интереси в присъствена форма само в случай на осъществяването им с ученици от 

една паралелка.  

Ръководителите на групите за допълнително обучение и за занимания по интереси по 

Проект „Подкрепа за успех“ и по Наредбата за приобщаващото образование писмено да заявят 

избрания от тях начин (присъствено или в електронна среда от разстояние) и след разрешение от 

училищното ръководство да организират провеждането им. 
 

4. За работен ден на учителите се счита ден, в който са отработени пет часа дневно. В 

отработването на часовете се включва подготовката на материали, нужни за дистанционно 

обучение, провеждането на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, 

проверка на тестове, контролни работи, индивидуални и/или групови проектни задания и др. под.  
 

5. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител – преподаващ в съответните 

паралелки. Педагогическите специалисти с подкрепящи функции – училищен психолог, логопед, 

ресурсен учител, да извършват своята дейност, използвайки средствата за електронна 

комуникация за извършване на консултативна и корекционна дейност в рамките на минимум 5 

часа дневно. 

Учителите, които преподават на паралелките V - ХІІ клас, могат да работят дистанционно 

както от домовете си, така и в училище. 
 

6. Подновява се провеждането на приравнителни изпити за ученик в самостоятелна форма на 

обучение съгласно Заповед № 85/29.10.2020 г. на директора, считано от 05.01.2021 г. 
 

7. Изпитите на учениците в самостоятелна форма през януарската сесия на учебната 2020/2021 

година да се провеждат присъствено, съобразно определен график, при спазване изискването за 

физическа дистанция и задължително поставяне на защитни маски или шлемове за лице. 

 
 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез  

официалните канали за комуникация от ЗДУД Вилма Великова. 
 

Класните ръководители да запознаят със заповедта учениците от паралелките І – ХІІ клас 

и техните родители. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява лично от директора. 

 

 

 

РУСИ РУСЕВ /п/ 

Директор на СУ „Пейо  Яворов“ 

 

 


