
 
 

ЗАПОВЕД  №  607/ 27.11.2020 г. 

На основание чл.259, ал.1 и чл. 115а, ал.1 от ЗПУО  и Заповед РД09-3457/26.11.2020 на 

Министъра на  образованието и науката и във връзка с  раздел I,т.1 от Заповед № РД-

01-677/25.11.2020  

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. За периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. обучението на учениците от 1 до 7 

клас на ОУ „П.Р.Славейков“ – Ямбол, записани в дневна и индивидуална форма 

на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез 

използване на информационните и комуникационни технологии. 

2. За обучението в електронна среда от разстояние основно се ползва платформата 

MS Teams.  Подходяща част от дейностите може да се провежда и чрез 

използването на различни електронни платформи и ресурси.  

3. При провеждане на часовете в ОЕСР темите в годишните планове на учителите 

не се променят. 

4. Часовете следват седмично разписание на паралелката за I учебен срок на 

учебната 2020/2021 година според график за работа в електронна среда.  

Учебните часове в начален етап са с продължителност 20 мин., а в 

прогимназиален етап – 30 мин.  

5. В заниманията при ЦОУД се акцентира върху самоподготовката. 

6. В ежедневната заетост на учителя са включени всички възложени учебни часове, 

в това число и провеждане на индивидуални учебни часове - за учениците в 

индивидуална форма на обучение (ако има такива зададени по Списък-образец).  

7. Всеки учител отразява ежедневно взетите часове  и текущи изпитвания в 

електронен дневник- shkolo.bg 

8. В рамките на часа учителят структурира най- важните моменти/акценти от 

урочната единица, а също и поставянето на домашната работа за деня като дава 

насоки за нейното изпълнение. 

9. Консултациите с ученици и родители се провеждат след приключване на 

учебните занятия за деня. Консултациите се уговарят допълнително. 

10. Класните ръководители осъществяват контрол върху посещаемостта на учебните 

занятия и изпълнението на поставените задачи за самоподготвка и при проблем 

докладват на заместник директорите. 

11. Ресурсният учител организира обучението на учениците със специални 

потребности по начин,  подходящ и достъпен за педагогическа дейност. 

12. Заниманията  по проектите „Подкрепа за успех“ /П. Данкинова, Ж. Василева и Д. 

Бодурова/ и „Образование за утрешния ден“ /Г. Пенева/, като и Заниманията по 

интереси /Живка Костадинова, Райна Димитрова и Павлина Христова/ се 

провеждат  он  лайн след приключване на учебните занятия за деня, т.е. след 

14.00 ч . 



13. Ежедневните консултации с педагогическия съветник се провеждат след 13.30 

часа. 

 

           Длъжностните лица са запознати он-лайн в MS TEAMS поради въведената  

временни противоепидемични мерки на територията на Република България. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Радка Динева– ЗДУД и г-жа 

П.Пенева- ЗДУД. 

         

 Илиана Бицова                                    

Директор на ОУ „П. Р. Славейков”   - Ямбол               

 


