
 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 с. ЦАЛАПИЦА, общ. РОДОПИ, ул. Ст. Стамболов № 34 

 тел: 03149/22-57, e-mail: oyp.h@abv.bg 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД-10-395/11.03.2021 г. 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,чл.31,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.10,т.24,т.26 и т.34 от 

Наредба №15/22.07.2019г.,чл.115а,ал.1 от ЗПУО, чл.40а,ал.1,чл.40б,ал.1,ал.2,чл.40в,т.2, 

от Наредба №10 за организация на дейностите чл.4а,ал.1 и ал.5 от Наредба №4 за 

нормиране и заплащане на труда,чл.193,ал.1,т.1 от Наредбата за приобщаващото 

образование и съгласно алгоритъма за превключване към ОРЕС от Мерките ,насоките 

и правилата в ОУ “Паисий Хилендарски“ с. Цалапица в изпълнение на Насоките за 

работа на системата за училищното образование през учебна 2020/2021г. в условията 

на Ковид -19,разработен от МОН , Решение №РД-20-36/11.03.2021г. на Областния 

кризисен щаб  - област Пловдив 

 

Н А Р Е Ж Д А М  

1. Да продължи провеждането на обучението на учениците от 5. до 7. клас в 

електронна среда от разстояние, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. 

включително. 

2. Обучението да се извършва в електронната образователна платформа „Тиймс“  по 

всички учебни предмети от раздел А и раздел Б на учебния план. 

3. Обучението да се осъществява чрез: 

• Дистанционни учебни часове - синхронни уроци с педагогическо 

взаимодействие с паралелките на учениците в „Тиймс“. 

• Педагогическо взаимодействие на учителите с учениците за консултации 

и обратна връзка. 

• Оценяване по учебния предмет – по време  на синхронния урок в 

паралелките  в „Тиймс“. 

• Самоподготовка.  

4. При невъзможност за осигуряване на връзка в платформата Тиймс могат да се 

ползват средствата на информационните и комуникационни технологии , а за деца 

които нямат такива, може да се подготви и раздавателен материал на хартия. 

5. В посочения период на обучение от разстояние в електронна среда, часовете да се 

провеждат в платформата синхронно, съгласно утвърдената организация на 

учебния ден и седмично разписание на учебните часове. 

6. Учителите да организират и провеждат обучението в електронна среда от 

разстояние съобразно посочения график /Приложение 1/, с изключение на 

часовете по спортни дейности, за които ще се качват материали и видеа за 

самостоятелна подготовка и/или дискусия след последния час в утвърдения 

график. 

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

специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното време за 

отчитане на деня като работен трябва да има поне 5 астрономически часа работа, 

свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа 

седмично при работна седмица от 5 работни дни. 

8. Обучението от разстояние в електронна среда включва всички учебни предмети 

от учебния план ,раздел А и Б, целодневната организация на учебния ден-
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организиран отдих и спорт, самоподготовка, занимания по интереси ,като 

продължителността на учебния час в прогимназиален етап е 30 минути. 

- Учениците наблюдават и активно участват в урока. 

- Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с 

учениците чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая. 

- Учителят може да предостави консултации/съгласно графика за 

консултации на учениците по предмети, при предварително заявено 

желание от ученика/ и обща подкрепа в електронна среда по съответните 

учебни предмети за преодоляване на образователни дефицити. 

- Разпоредбите за текущото 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. 

- Контролни работи може да се провеждат само при наличието на 

технически условия, които гарантират обективното им провеждане. 

- По изключение за учениците ,които нямат техническа възможност да се 

включат в ОРЕС ,обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни 

материали и текуща обратна връзка от педагогически специалисти. 

       9. На учениците се поставят отсъствията в съответствие с чл.61а от Наредбата за 

приобщаващо образование. 

       10. Да се преустановят груповите извънкласни дейности и занимания по интереси в 

присъствена форма, както по Наредбата за приобщаващо образование, така и  по проект 

“Подкрепа за успех“. Ако има планувани занятия в електронна среда, същите се 

провеждат по утвърдената програма на съответната група. 

      11. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник, съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора.  

  

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на  заинтересованите лица чрез 

полагане на подпис 

Контрол по изпълнение на заповедта осъществява  директорът. 

За виновно неизпълнение на заповедта виновните лица носят отговорност по силата 

на КТ. 

 

 

 

Соня Челибашка 

Директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ 

с. Цалапица     

 

 

 

 


