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
№ 158/27.11.2020 г.
На основние чл. 257, чл. 258 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на МЗ,
заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на МОН и във връзка с преминаване в обучение от
разстояние в електронна среда на учениците от I до XII клас за периода от 30.11.2020 г. до
21.12.2020 г. вкл.

ОПРЕДЕЛЯМ
1.
Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на учениците от
I – XII клас за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.
2.
Обучението в електронна среда се провежда в е-платформа Тиймс
синхронно, при необходимост за учениците от начален етап се допуска асинхронно, чрез
използването на средствата на информационните и комуникационните технологии.
3.
Продължителността на часовете при обучение от разстояние в електронна
среда както следва:
I – IV клас – по 20 минути;
V-VIII клас – по 30 минути;
VIII – XII клас – по 40 минути.
4.
Разписание на часовете при едносменен режим от 30.11.2020 г. до
21.12.2020 г. за I – IV клас
1
2
3
4
5
6
7
ПУ/ЗИ

09:00 – 09:20
09:30 – 09:50
10:10 – 10:30
10:40 – 11:00
11:10 – 11.30
11:40 – 12:00
12:10 – 12:30
От 12:30

1
2
3
4
5
6

ЦДО
14:00 - 14:20
14:30 – 14:50
15:00 – 15:20
15:30 – 15:50
16:00 – 16:20
16:30 – 16:50

5.
Разписание на часовете при едносменен режим от 30.11.2020 г. до
21.12.2020 г. за V– XII клас
1
2
3
4
5
6
7
ПУ/ЗИ

08:00 – 08:30
08:45 – 09:15
09:30 – 10:00
10:15 – 10:45
11:00 – 11.30
11:45 – 12:15
12:30 – 13:00
От 13:20

1
2
3
4
5
6
7
ПУ/ЗИ

08:00 – 08:40
08:45 – 09:25
09:30 – 10:10
10:15 – 10:55
11:00 – 11.40
11:45 – 12:25
12:30 – 13:10
От 13:20

Учителите
 отразяват в електронния дневник присъствието на учениците, вписват взетите теми,
отзиви, оценки /при изпитване/

130 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”
гр. София, район Подуяне
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg
 съобразяват обема на преподавания материал и сроковете, за които учениците трябва да
изработят и/или предават изискано от учителите
 Използват съобщенията на Школо за комуникация с родители, ученици, колеги и УР.
Класните ръководители:
 оформят отсъствията всяка седмица и информират ЗДУД за причините за
системно отсъстващ ученик;
 редактира седмичното разписание за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.в
електронния дневник при промени
6.
следва:

Променям седмичното разписание за учениците от VI а клас за понеделник както

 3-ти час – човекът и природата
 6-ти час - ФВС
7.
Учениците в обучението от разстояние в електронна среда спазват правилата за
работа в такава среда
8.
Учителите, които имат групи „Занимания по интереси“ и по „Подкрепа за успех“
провеждат занятията в платформа Тиймс, в посочения график.
9.
Часовете с учениците в ИФО ще бъдат разпределени според новото седмично
разписание
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”

Емилия Лазарова, гл.авен учител по математика,
Заповед за заместване № 157/25.11.2020 г.

