
 
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

8600 Ямбол  ул."Янко Сакъзов"№ 8,046/ 66 31 17;66 31 18;66 68 59 

e – mail: prs@school-slaveykov.org ,  https://school-slaveykov.org/ 

 

 

ЗАПОВЕД  №  РД10 – 260/ 27.10.2021г 

На основание чл.259, ал.1 и чл. 115а, ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал1,т.1,2 и 4  от Наредба 

15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и във връзка с т.3 от  Заповед № РД09-

3596/20.10.2021г. на министъра на образованието и науката  и във връзка с  

предписание с изх.№ 11-48 - 1/27.10.21г. на РЗИ - Ямбол  

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД  №  РД10 – 242/ 25.10.2021г 

 

Преустановяват се присъствените учебни занятия за 9 дни , считано от 28.10.2021г. 

до 05.11.2021г. за всички ученици от 1 до 7 клас на ОУ „П.Р.Славейков“ – Ямбол 

Обучението да се организира  от разстояние в електронна среда при спазване на 

следните изисквания: 

1. Учебните занятия  при ОРЕС се провеждат по утвърденото седмично разписание 

за първи срок на учебната  2021/2022 година.  

2. Учебните занятия се провеждат при спазване на приетите  „Вътрешни правила за 

дейността на ОУ „П.Р.Славейков“ в условията на извънредна епидемиологична 

ситуация на територията на страната“ https://school-slaveykov.org/wp-

content/uploads/2020/04/%d0%92%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%

bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b03.pdf 

3. В заниманията при ЦОУД  се акцентира върху самоподготовката на учениците;  

4. Ресурсният учител организира обучението на учениците със специални 

потребности по начин,  подходящ и достъпен за педагогическа дейност. 

5. 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).  

6. Консултациите с ученици и родители се провеждат по утвърден график след 

приключване на учебните занятия за деня. Консултациите при ОРЕС се уговарят 

допълнително. 

7. Класните ръководители осъществяват контрол върху посещаемостта на учебните 

занятия и изпълнението на поставените задачи за самоподготовка и при проблем 

докладват на заместник директорите. 

8. Всеки учител отразява ежедневно взетите часове, консултации, ВЧК и текущи 

изпитвания в електронен дневник- shkolo.bg 

9. Заниманията по интереси и заниманията по НП „Заедно в грижата за всеки 

ученик“  за учениците от 1-4 клас се провеждат във виртуални стаи „Занимания 

по интереси“ според приетия график. 

10. Педагогическият съветник осъществява дейности по обща подкрепа на учители 

и ученици   в електронна среда. 
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11. Обучението на учениците според графика по т.2 се провежда в електронна среда 

от разстояние, както следва: 

 За обучението в електронна среда от разстояние се ползва платформата 

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

използването на различни електронни платформи и ресурси.  

 В училище са осигурени условия за провеждане на часовете в електронна 

среда – интернет свързаност, служебни лаптопи. Учителите могат да 

работят в училище или в домашни условия. 

 При провеждане на часовете при ОРЕС темите в годишните планове на 

учителите не се променят. 

 Часовете следват седмично разписание на паралелката за I учебен срок на 

учебната 2021/2022 година според график/ в Приложение/ за работа в 

електронна среда.  Учебните часове в начален етап са 20 мин. ,а в  

прогимназиален етап са  30 мин.  

 

Педагогическите специалисти са запознати он лайн в MS TEAMS . Класните 

ръководители са задължени да информират родителите на учениците. 

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                     Запознати: он лайн            

 


