
СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Хаджидимово 
Тел: 0879400555 ;  e-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg 

 

              З  А  П  О  В  Е  Д № РД-16-187 

 30.11.2021 год. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.24 от Наредба №15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, чл. 40а, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. на Министъра на 

образованието, заповед № РД-09-4666/ 26.11.2021 г. и предписание на РЗИ-

Благоевград с изх. № 11-63/ 30.11.2021 г. 

 

I.НАРЕЖДАМ: 

 

1. Организиране на ОЕСР за периода 01.12.2021 г. до 07.12.2021 г. включително за 

учениците от СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово по графика: 

 

Дата Класове  

01.12 – 07.12.2021 г. I, II, III и IV клас Присъствено обучение 

Съгласно чл. 20, буква „а“  

от Заповед № РД-01-890/ 

03.11.2021 г. на МОН 

01.12 – 07.12.2021 г V, VI, VII, VIII, IX,  Х, XI  и 

XII клас  

ОЕСР 

 

1.1. да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата за информационните и комуникационните технологии при условията и 

реда на чл.115а, ал.1 от ЗПУО 

 

2. В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от 

разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената 

организация на учебния ден и седмично разписание. 

 

2.1. Гимназиален и прогимназиален етап: 

Прогимназиален етап – V,VI и VII клас: 

 

 
 

I час от 8.00 часа –   8.30 

часа 

почивка от 8.30 часа –   8.45 часа 



II час от 8.45 часа –   9.15 

часа 

почивка от 9.15 часа –   9.30 часа 

III час от 9.30 часа –  10.00 

часа 

Почивка ГМ от 10.00 часа - 10.30 

часа 

IV час от 10.30 часа – 11.00 

часа 

почивка от 11.00 часа – 11.15 

часа 

V час от 11.15часа – 11.45 

часа 

почивка от 11.45 часа – 12.00. 

часа 

VI час от 12.00 часа – 12.30 

часа 

почивка от 12.30 часа – 12.45 

часа 

VII час 

понеделник             

ЧК 

от 12.45 часа – 13.15 

часа 

 

Гимназиален етап – VIII, IX,  Х, XI  и XII клас 

 

 

I час 08 00 - 08 40 ч. 

II час 08 45 - 09 25 ч. 

III час 09 30 - 10 10 ч. 

Голямо междучасие 20 мин. 

IV час 10 30 - 11 10 ч. 

V час 11 15 - 11 55 ч. 

VI час 12 00- 12 40 ч. 

VII час 12 45 - 13 25 ч. 

   

 

3. Провеждането на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран 

спорт и физическа активност от целодневната организация: 

 Самоподготовка – провежда се синхронно; 

 Занимания по интереси – проектно-базирано обучение (несинхронно за изработване 

на проекта и синхронно за презентиране); 

 Организиран спорт и физическа активност – несинхронно чрез публикуване на 

материали в Microsoft Teams. 

 

 

 

 



3.1. ЦОУД  

 

Прогимназиален етап – V клас:     

 

 Понеделник и 

четвъртък 

Вторник, сряда и 

петък 

I час 14 00 - 14 30 ч. 13 30 - 14 00 ч. 

II час 14 35 - 15 05 ч. 14 05 - 14 35 ч. 

III час 15 10 - 15 40 ч. 14 40 - 15 10 ч. 

IV час         15 45  - 16 05 ч. 15 15 - 15 45 ч. 

   

Прогимназиален етап – VI и VII клас:     

 

 Понеделник и  Вторник, сряда, 

четвъртък и петък 

I час 14 00 - 14 30 ч. 13 30 - 14 00 ч. 

II час 14 35 - 15 05 ч. 14 05 - 14 35 ч. 

III час 15 10 - 15 40 ч. 14 40 - 15 10 ч. 

IV час         15 45  - 16 05 ч. 16 15 - 15 45 ч. 

 

 

4. Учителите, да организират и провеждат обучение в електронна среда от разстояние 

(ОЕСР) съобразно посочения график, с изключение на часовете по спортни дейности, 

трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт и ФУЧ футбол и ФУЧ 

волейбол, за които ще се качват видеа и материали за самостоятелна подготовка и/ или 

дискусия след последния час в утвърдения график. 

5. Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от педагогическите 

специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като 

изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично 

разписание за I-ви срок на учебната 2021/ 2022 година. 

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

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, 

като: 

10.1. Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

10.2.Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез 

виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

10.3. Учителите да предоставят консултации (съгласно графика за консултации с 

ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и обща 

подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на 

образователни дефицити. 

10.4.Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните 

оценки се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. 

10.5.Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически 

условия, които гарантират обективното им протичане. 

10.6.По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в 

ОЕСР, обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща 

обратна връзка от педагогически специалисти. Готовите материали се предават на 



Мария Неделчева – образователен медиатор. Тя ги раздава на учениците и ги връща 

на учителите за проверка в срок до 3 дни. Тези дейности се осъществяват при строго 

спазване на действащите здравни мерки и използване на лични предпазни средства. 

 

11. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

12. Дейностите по чл. 15, т. 1- 4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат 

да се осъществяват, от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на 

ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 

13. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора. 

14. Класните ръководители осъществяват ежедневна връзка с учениците и родителите им 

и контролират участието им учебния процес. 

 

                                                      II. ЗАБРАНЯВАМ:  

 

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. В случай на неотложна 

необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като дежурният на 

портала получи потвърждение по телефон от директора на училището.  

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

респираторни заболявания в учебните сгради. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 01.12.2021 г. до 07.12.2021 г. включително или второ 

нареждане.   

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти 

за сведение и изпълнение от техническия секретар на училището чрез полагане на подпис 

и чрез изпращане на ел. пощи. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

 

  Директор: 

 /Вангелия Петрелийска/ 

 


