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===============================================================

ЗАПОВЕД
№ 195/21.01.2022 г.
На основние чл. 257, чл. 258 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, заповед № РД 01-21/21.01.2022 г. на
директора на СРЗИ, заповед № РД 09-1188/21.01.2022 г. на МОН за преустановяване на
присъствения образователен процес за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас за периода от
24-30.01.2022 г.

НАРЕЖДАМ

1.

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на учениците от

V, VI, VIII, IX и XI клас за периода от 24-28.01.2022 г., включително.
2.

Обучението в електронна среда се провежда в е-платформа Тиймс синхронно,

при необходимост се допуска асинхронно, чрез използването на средствата на
информационните и комуникационните технологии.
3.

Продължителността на часовете при обучение от разстояние в електронна

среда e както следва:
V-VI клас – по 30 минути;
VIII, IX и XI клас – по 40 минути.

4.

Учениците от I – IV клас, като и от VII и XII клас се обучават присъствено в

съответствие с „Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа“, утвърдена
със заповед № РД 09-4756/39-11.2021 г., изм. Със заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм.
със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.
5.

Разписание на часовете при едносменен режим от 24-28.01.2022 г.,

включително за I – IV клас, както и от VII и XII клас остава непроменен.
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6.

Разписание на часовете при едносменен режим от 24-28.01.2022 г.,

включително за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас:
V-VI клас

VIII, IX и XI клас

1

08:00 – 08:30

1

08:00 – 08:40

2

08:55 – 09:25

2

08:55 – 09:35

3

09:50 – 10:20

3

09:50 – 10:30

4

10:55 – 11:25

4

10:55 – 11:35

5

11:50 – 12.20

5

11:50 – 12.30

6

12:45 – 13:15

6

12:45 – 13:25

7

13:40 – 14:10

7

13:40 – 14:20

Задължения на учениците при синхронно ОРЕС е да присъстват и пълноценно да
участват в обучителния процес, с включени камери и микрофони, а родителите да
съдействат за това.
Задължение на учителите:
 При синхронно ОРЕС е да проследяват присъствието на учениците в учебния час и
да отбелязват отсъствия в съответствие с нормативните изисквания.
 При ОРЕС учителите проследяват и оценяват резултатите от обучението на
учениците при спазване изискванията на Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците.
Учителите могат да провеждат учебни часове с учениците в условия на ОРЕС:
 На територията на училищната сграда при спазване на всички противоепидемични
мерки и здравни протоколи. Учебните часове се осъществяват от класната стая на
съответната паралелка. За целта училището осигурява необходимите технически и
технологични условия.
 Учителите могат да изпълняват преподавателска норма и длъжностните си
задължения и в домашни условия. За целта следва да си осигурят нужното
техническо и технологично оборудване в домашни условия.
 Използват съобщенията на Школо за комуникация с родители, ученици, колеги и
училищното ръководство.
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Класните ръководители:
 оформят отсъствията всяка седмица и информират ЗДУД за причините за
системно отсъстващ ученик;
 редактира

седмичното

разписание

за

периода

от

24-28.01.2022

г.

включително г. в електронния дневник.
Учебните часове в условия на ОРЕС се провеждат при стриктно спазване на
утвърденото с тази заповед разписание.
За времето на обучение в ОРЕС в електронния дневник всеки учител отразява вида
на обучението (от падащото меню се избира “онлайн”).
При провеждане на учебни часове в условия на ОРЕС да се прецизират задачите,
предвидени за самостоятелна работа с оглед техния обем, обективност на резултатите и
оценяване.
При заявена необходимост от психологична подкрепа класните ръководители и
всички учители да насочват родителите и учениците към училищния психолог, като
обезпечат контакта
Часовете с учениците в ИФО да се провеждат в електронна среда в е-платформа
Тиймс синхронно, а при необходимост и асинхронно 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-01-51/26.01.2021 г. 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.
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Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ива Миндизова, заместникдиректор по учебната дейност.
Заповедта влиза в сила нейното издаване и изпълнението ѝ ще бъде обект на контрол
за периода от 24-28.01.2022 г., включително
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.

Настоящата заповед е оповестена на 23.01.2022 г. чрез електронния дневник Школо и се
счита за надлежно връчена.

ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА
Директор на 130. СУ”Стефан Караджа”

