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ЗАПОВЕД 

№ 77/20.10.2021 г. 

 

На основние чл. 258 ал. 1 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, и в изпълнение на заповед No 

РД-01-343/12.10.2021 г. на директора на СРЗИ относно въвеждане на временни 

противоепидемични мерки на територията на София-град, заповед № РД 01-856/19.10.2021 г. 

на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на 

образонието и науката  

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия  за учениците от I до XII 

клас от 21.10.2021 г.  

2. Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 

I – XII клас от 21.10.2021 г 

3. 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. 

4. Продължителността на часовете при обучение от разстояние в електронна 

среда e както следва: 

I – IV клас – по 20 минути; 

V-VII клас – по 30 минути; 

VIII – XII клас – по 40 минути. 

5. Разписание на часовете при едносменен режим от 21.10.2021 г.  за I – IV 

клас 

1 09:00 – 09:20 ЦДО 

2 09:30 – 09:50 1 14:00 - 14:20 

3 10:10 – 10:30 2 14:30 – 14:50 

4 10:40 – 11:00 3 15:00 – 15:20 

5 11:10 – 11.30 4 15:30 – 15:50 

6 11:40 – 12:00 5 16:00 – 16:20 

  6 16:30 – 16:50 
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6. Разписание на часовете при едносменен режим от 21.10.2021 г.  за V– XII 

клас 

V-VII клас VIII – XII клас 

1 08:00 – 08:30 1 08:00 – 08:40 

2 08:50 – 09:20 2 08:50 – 09:30 

3 09:40 – 10:10 3 09:40 – 10:20 

4 10:30 – 11:00 4 10:30 – 11:10 

5 11:20 – 11.50 5 11:20 – 12.00 

6 12:10 – 12:40 6 12:10 – 12:50 

7 13:00 – 13:30 7 13:00 – 13:40 

ЗИ От 14:00 ЗИ От 14:00 

 

7. Променям седмичното разписание на 4.а клас ИФО както следва: 

 Четвъртък – четвърти час – английски език, вместо от 12.10 часа от 12.50 часа. 

8. Задължения на учениците при синхронно ОРЕС е да присъстват и пълноценно да 

участват в обучението, с включени камери и микрофони, а родителите да съдействат за това. 

Учениците в обучението от разстояние в електронна среда спазват правилата за работа в такава 

среда 

9. Задължения на учителите: 

 отразяват в електронния дневник вида на обучението /от падащо меню избират 

„онлайн“/, присъствието на учениците, вписват взетите теми, отзиви, оценки /при изпитване/ 

 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 

училищното ръководство. 

10. Учителите могат да провеждат учебни часове с учениците в условия на 

ОРЕС: 

 В училищната сграда при спазване на всички противоепидемични 

мерки.Учебните часове се осъществяват от класна стая. Училището осигурява необходимите 

хенически средства и технологични условия. 

 Учителите могат да изпълняват преподавателстата си норма и длъжностните си 

задължения и в домашни условия, като си осигурят нужното технически и технологично 

оборудване в домашни условия. 



130 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

гр. София, район Подуяне 

ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg 

 

 

 Учителите, които имат групи „Занимания по интереси“ провеждат занятията в 

платформа Тиймс, в посочения график, ако това е възможно. 

Класните ръководители: 

 оформят отсъствията всяка седмица и информират ЗДУД за причините за 

системно отсъстващ ученик; 

 редактира седмичното разписание за периода от 21.10.2021 г. в електронния 

дневник при промени 

 при заявена необходимост от психологическа подкрепа насочват родителите и 

учениците към училищния психолог. 

11. Часовете с учениците в ИФО да се провеждат в електронна среда в е-

платформа Тиймс синхронно, а при необходимост и асинхронна чрез използването на 

средствата на информационните и комуникационните технологии, съгласно седмичното 

разписание за първия учебен срок. 

Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в 

класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни 

дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от 

Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на 

Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. 

Задължително използват лични предпазни средства. 

Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, 

топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в 

диспенсера на входа на училището.  

Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен 

пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително 

използват лични предпазни средства. 

 

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” 


