
 

 

СУ„ОТЕЦ ПАИСИЙ”С ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ – ГР.КЪРДЖАЛИ 
  6600 гр. Кърджали                         e-mail: otec_paisii@mail.bg 

                                     ул. Отец Паисий 12                                                                   http://www.paisii-kardjali.com  

 

З А П О В Е Д 

№ РД – 13 – 407 от  19.03.2021г. 

На основание чл. 259, ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното 

образование, при условията на чл.115а, ал.1 от същия нормативен документ, чл.31, ал.1, 

т.2,3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, чл. 40а, ал.1,5 чл. 40б, чл. 40в от 

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и Заповед № РД-

01-173 от 18.03.2021г. на министъра на здравеопазването  

НАРЕЖДАМ 

1. В периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. обучението на учениците в дневна форма на 

обучение в СУ“Отец Паисий“ гр. Кърджали, да се осъществява от разстояние в 

електронна среда /ОРЕС/  чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

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

самоподготовка и текуща обратна връзка за резултатите от обучението.  

3.Обучението да се осъществява синхронно и асинхронно.  

4.Дистанционните учебни часове да се организират и провеждат в електронна 

образователна система /платформа/ Школо , Microsoft Teams и други безплатни 

платформи за онлайн обучение при необходимост, като  се спазва седмичното разписание 

на паралелката. Часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности,  да се  

провеждат чрез представяне на електронни  материали и филми. 

5.Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка при 

синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава : 

- начален етап - 20/ двадесет/ минути 

- прогимназиален етап – 30 /тридесет / минути 

- гимназиален етап- до 40 /четиридесет/ минути 



6. Възлагам на класните ръководители  да запознаят  родителите със седмичното 

разписание на часовете и настоящата заповед.  

7. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на 

служебните им задължения за реализация на обучение от разстояние в електронна среда 

/ОРЕС/ на учениците, на които преподават.  

8. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с 

подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни 

уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и домашни 

работи.  

9. Oбучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/  да се организира от всеки учител, 

включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез 

възможностите на електронния дневник Школо, други безплатни платформи за онлайн 

обучение. 

10. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да 

изпълняват служебните си задължения в класната стая при засилена дезинфекция и мерки 

и недопускане струпване на хора.Задължително използват лични предпазни средства.  

11. Административният персонал в присъствен режим изпълнява служебните си 

задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. 

Задължително използва лични предпазни средства. 

12. Охраната в училище осъществяват засилен пропусквателен режим и не допускат 

външни лица в сградата. Същите изпълняват своите задължения в условия на 

разположение на работодателя в случай на нужда.  Задължително използват лични 

предпазни средства. 

.       З А Б РАНЯВАМ:  

1. Достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището. 

Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон 

и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.   

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и  

респираторни заболявания в учебните сгради. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Богданова – Литова, / 

ЗДУД начален етап/, Валентина Терзиева / ЗДУД прогимназиален етап/ и Мария 

Стефанова  /ЗДУД гимназиален етап/. 

Златко Атанасов 

Директор на  СУ „ Отец Паисий“ гр. Кърджали  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

График за  обучение в електронна среда за учениците от начален етап: 

 

График на часовете -  1- 4 клас при ОРЕС 

1 час 9.00- 9.20 

2 час 9.30 - 9.50 

3 час 10.00- 10.20      20 мин. голямо междучасие 

4 час 10.40 - 11.00 

5час 11.10 - 11.30 

6час 11.40 -12.00 

График – занималня/ ЦДО/ 1-4 клас при ОРЕС 

1час 12.00 - 12.20 

2час 12.30  -  12.50 

3час 13.00  -13.20       20 мин. голямо междучасие 

4 час 13.40 - 14.00 

5 час 14.10 - 14.30 

6 час 14.40 - 15.00 

 

График за  обучение в електронна среда за учениците от прогимназиален етап: 

 

1. 8:00 - 8:30 

2. 8:40 - 9:10 

3. 9:20 - 9:50 

4. 10:10 - 10:40 

5. 10:50 - 11:20 

6. 11:30 - 12:00 

7. 12:10 - 12:40 

голямото междучасие е 9:50 до 10:10 

 

График за  обучение в електронна среда за учениците от гимназиален етап: 

 

1. 8:00 - 8:30 

2. 8:40 - 9:10 

3. 9:20 - 9:50 

4. 10:10 - 10:40 

5. 10:50 - 11:20 

6. 11:25 - 11:55 

7. 12:00 - 12:30 

голямото междучасие е 9:50 до 10:10 

 

X
Златко Профиров Атанасов

Директор на СУ "Отец Паисий" град Кърд...

 


