130 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”
гр. София, район Подуяне
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 112 /28.10.2020 г.
На основние чл. 259 от ЗПУО, чл. 31. (1), 1, 2, 3, 4 и 24 от Наредба No 15 от 22 юли 2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, в сила от02.08.2019 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. дв.
бр.61 от 2 август 2019г., чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредба No 10 от 1 септември 2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование, в сила от 01.09.2016 г., Издадена от
министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ.
бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26
Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.,изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври
2018г.,изм. и доп. ДВ бр. 32 от 16 Април 2019 г., доп. ДВ бр.72 от 13 Септември 2019г., изм.и
доп. ДВ бр 43 от 13 Май 2020 г. във връзка със заповед No РД-01-626/ 27.10.2020 на МЗ за
преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на
образование– VIII – XII клас

ОПРЕДЕЛЯМ
1.
Обучението на учениците от VIII – XII клас да премине от присъствено в
обучение в електронна среда, считано от 29.10.2020 г. /четвъртък/ до 12.11.2020 г.
/четвъртък/.
2.
Дневният, сменният и седмичният режим се запазват. Часовете са по 45
минути.
3.
Обучението в електронна среда се провежда в е-платформа Тиймс
синхронно.
4.
Учителите с часове само в гимназиален етап могат да провеждат часовете
от вкъщи, за което попълват справка еднократно.
5.
Учителите с часове в прогимназиален и гимназиален етап за:
- Дни с часове в прогимназиален и гимназиален етап провеждат часовете в
училище, като часовете в гимназиален етап се провеждат в електронна среда от
училище;
- Дни с часове само в гимназиален етап могат да провеждат часовете от
вкъщи, за което попълват справка еднократно.
6.
Учителите отразяват в електронния дневник присъствието на учениците, вписват
взетите теми
7.
Класните ръководители оформят отсъствията всяка седмица.
8.
Учителите, които имат групи „Занимания по интереси“ и по „Подкрепа за успех“
провеждат занятията по график както следва:
- Начален и прогимназиален етап – в училище;
- Гимназиален етап – в електронна среда.
Присъствените учебни занятия се възстановяват на 13.11.2020 г./ петък /по седмична
програма, утвърдена за първия учебен срок за учебната 2020/2021 година.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, родители и учители чрез
електронния дневник „Школо“ и да се публикува в сайта на училището.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ива Миндизова, заместник-директор
по учебната дейност.
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА
Директор на 130. СУ”Стефан Караджа”

