
                                   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-10-85/ 27.10.2021 год. 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31 чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от 

Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и заповед на министъра 

за здравеопазването и решение №547 на МС от 28 юли и предложение на Главния държавен 

инспектор, заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед 

на  № РД09-3596/20.10.2021 г. министъра на образованието и писмо изх. №06-

185/27.10.2021 г. на Директора на РЗИ-Пловдив  

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Да се преустановят присъствените учебни занятия за всички ученици от I-VII клас от 

28.10.2021 г. до намаляване на 14-дневна заболеваемост в община Пловдив или 

отмяна на въведените със Заповедта на министъра на здравеопазването временни 

противоепидемични мерки. 

II.  1. Учебните часове в ОРЕС  се провеждат по седмично разписание по утвърдения 

график: 

 

Час Начален етап 

ОРЕС 

Почивка Час Прогимназиален етап 

ОРЕС 

Почивка 

1. 8.00 – 8.20  8.20-8.40 1. 8.00 – 8.30 8.30-8.40 

2. 8.40 – 9.00 9.00 – 9.20 2. 8.40 – 9.10 9.10 – 9.20 

3. 9.20 -9.40 9.40– 10.10 3. 9.20 - 9.50 9.50 – 10.10  

4. 10.10 – 10.30 10.30–10.50 4. 10.10 – 10.40 10.40 – 10.50 

5. 10.50 – 11.10 11.10 – 11.30  5. 10.50 – 11.20 11.20 – 11.30 

6. 11.30 – 11.50   6. 11.30 – 12.00 12. 00 – 12.10  

   7. 12.10 – 12.40   

 ГЦОУД   ГЦОУД – 5 а,б   

1. 13,00-13:20-

самоподготовка  

13:20-13:40 

(20 мин) 

1. 13,00-13:30-

самоподготовка  

13:30-13:40 

(10 мин) 



2. 13,40-14:00-

самоподготовка  

14:00-14:20 

(20 мин) 

2. 13,40-14:10-

самоподготовка  

14:10-14:20 

(10 мин) 

3. 14,20-14:40-ЗИ 14:40-15:00 

(20 мин) 

3. 14,20-14:50 

самоподготовка 

14:50-15:00 

(10 мин) 

4. 15,00-15:20-ЗИ  4. 15,00-15:30-ЗИ  

 

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

електронна среда от разстояние, в платформата Google-G Suite синхронно, съгласно 

утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание на институцията 

3. Учителите,  организират и провеждат обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС) 

съобразно посочения график. Часовете по спортни дейности в ОРЕС е възможно  качването 

на  видеа и материали за самостоятелна подготовка и/ или дискусия по утвърдения график. 

4.Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от педагогическите 

специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като 

изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично 

разписание за  учебната 2021/ 2022 година. 

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

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

5.1 Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

5.2 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците 

чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

5.3 Учителите може да предоставят консултации (съгласно графика за консултации 

с ученика по предмети, при предварително заявено желание от него) и обща подкрепа 

в електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на 

образователни дефицити. 

5.4 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. 

5.5 Контролни работи/класни работи може да се провеждат само при наличието на 

технически условия, които гарантират обективното им протичане. 

6. На ученика се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

7  Дейностите по чл. 15, т. 1- 4, 6 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. 



8. При промяна на обстоятелствата страните се задължават да уведомят обратната 

страна.  

9. При промяна на графика родителите да бъдат уведомявани, чрез електронен дневник, 

информация в сайта на училището или чрез класен ръководител 

     10. Отменя се заповед №РД-10- 80/21.10.2021 г.    

     11. Заповедта е в сила до следващо разпореждане на РЗИ-Пловдив, МОН и РУО-Пловдив.     

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

сведение в електронна среда и в сайта на училището.  

Класните ръководители да информират всички ученици и техните родители със 

заповедта. 

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

 

 

 

ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА 

Директор ОУ „Захари Стоянов”- Пловдив 
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