
                                   ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” 

гр.Пловдив,ул.”Коматевско шосе”№137, тел. 032 69-66-68 

e-mail:zs@ouzahari.eu 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-10-170/ 31.12.2020 год. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  чл.73 от административнопроцесуалния 

кодекс, чл.31, ал.1, т.24, от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,  чл. 63, ал. 1, ал. 

4  и ал. 5 от Закона за здравето и чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО,   чл. 40а, ал. 1, чл. 40б, ал. 1, ал. 2,  

чл. 40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на 

труда, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, заповед № РД-01-

718/18.12.2020г - изменение и допълнение на заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването проф.д-р Костадин Ангелов,  писмо №9105-434/22.12.2020 

г. и заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката Красимир 

Вълчев. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

1. От 04.01.2021г. /понеделник/,  се възстановяват  присъствените учебни занятия в ОУ 

„Захари Стоянов“, гр. Пловдив за учениците от начален етап -  I до IV клас, по утвърдените 

седмично разписание и дневен режим. 

2. В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. /включително/, да се осъществява  обучение 

от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за учениците от прогимназиален етап - V до VII 

клас.   

3. Обучението в ОРЕС за учениците в ПЕ да се провежда синхронно, в съответствие с 

утвърденото за  I-ви учебен срок седмично разписание с продължителност на учебния час 

30 минути.  

4. Часовете се провеждат при следния график: 

 

Час V - VII  клас ОРЕС Почивка 

1. 7:50 – 8:20 8.20 - 8.40 

2. 8.40 – 9.10 9.10 – 9.30 

3. 9:30 – 10:00 10.00 – 10.40  

4. 10:40 – 11:10 11.10 – 11.30 

5. 11:30 – 12:00 12.00 – 12.20 

6. 12:20 – 12:50 12.50 – 13.10  

7. 13:10 – 13:40  

 ГЦОУД – 5 а,б   

1. 13:30-14:00-самоподготовка  14:00-14:10 (10 мин) 

2. 14:10-14:40-самоподготовка  14:40-14:50 (10 мин) 

3. 14:50-15:20 самоподготовка 15:20-15:30 (10 мин) 

4. 15:30-16:00-ЗИ  



 

5. Решението за   обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на 

образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование.  

6. В посочения период от време, учебните занятия по време на ОРЕС да се провеждат в 

електронна среда от разстояние, в платформата Google-G Suite, като се използват 

възможностите на създадените „Google Classroom“, чрез осъществяване на връзка в 

„Google Meet“ по различните учебни предмети от съответните педагогически специалисти. 

7.Учителите, преподаващи в начален I- IV и  прогимназиален етап – V-VII клас, да 

организират и провеждат обучението в присъствена среда и  в електронна среда от 

разстояние, съобразно посочения график за ОРЕС.  

7.1 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. 

7.2 За времето на несинхронно обучение от разстояние в електронна среда за изпълнение 

на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се приема, ако лицето има 

изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономически часа 

седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по текуща обратна връзка за 

резултатите от обучението и по оценяване на учениците съобразно график за 

дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването, утвърден от 

директора. 

7.3 При непълно работно време броят на часовете по ал. 2  се определя пропорционално на 

продължителността на работното време. 

7.4 Организацията на отчитането на работата от разстояние в електронна среда се извършва 

от директора на  училището, чрез електронен дневник. 

8. Допълнителният час по спортни дейности за учениците от V до VII клас, в периода на 

ОРЕС няма да се провежда. 

9. Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, като: 

9.1 Учениците наблюдават и участват активно в урока. Учителите може да предоставят 

консултации (съгласно графика за консултации с ученици по предмети, при предварително 

заявено желание от ученика) и обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни 

предмети за преодоляване на образователни дефицити. 

9.2 Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните оценки 

се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. 

9.3 Контролните и класни работи за учениците   от V до VII клас  да се провеждат в ОРЕС. 

9.4 По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, 

обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка 

от педагогически специалисти. 

10. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

11. Дейностите по чл. 15, т. 1- 4 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат да 

се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда, чрез 

използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 

12. Възстановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и 

занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна  среда за 

учениците от начален етап  -  I до IV клас, в случай, че се осъществяват с ученици от 

една паралелка. 

13.Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник, съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. 



14. При промяна на графика родителите и ученици ще бъдат уведомявани, чрез електронен 

дневник, информация в сайта на училището или чрез класен ръководител. 

 

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

сведение в електронна среда и в сайта на училището от Мая Семерджиева – учител 

ООП/ПЕ. 

 

Класните ръководители да запознаят учиници и родители с настоящата заповед, чрез 

електронен дневник и други електронни източници на информация. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Иванова, ЗДУД. 

 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата на КТ. 

 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

 

 

 

 

ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА 

Директор на ОУ „Захари Стоянов“- Пловдив 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


