
Основно училище „Христо Ботев”, с. Мъглен, общ. Айтос 
тел. 0882900802  e-mail: info@ou-maglen.com 

 

З А П О В Е Д  

№ 161 / 27.11.2020 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, чл. 40, ал. 5 от Правилника за дейността на училището, чл. 40а, ал. 1, 

чл. 40б, ал. 1, ал. 2,  чл. 40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и 

заплащане на труда, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование и в 

изпълнение на Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № 

РД 09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на ПС №4 от 

27.11.2020 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Да се преустановят присъствените учебни занятия в училище за децата от ПГ и за 

всички ученици от I до VII клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

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

(ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърденото седмично 

разписание за I –ви учебен срок и утвърдения в т.3 график.  

3. Утвърждавам:  

• График на учебните занятия при обучение от разстояние в електронна среда в I и 

II клас /Приложение 1/ 

• График на учебните занятия при обучение от разстояние в електронна среда в III и 

IV клас /Приложение 2/ 

• График на учебните занятия при обучение от разстояние в електронна среда в V - 

VII клас /Приложение 3/ 

• График на за консултации с ученици по предмети /Приложение 4/ 

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

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

4.1. Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

4.2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез 

виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

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

ученици по предмети) и обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни 

предмети за преодоляване на образователни дефицити. 

4.4. 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. 
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4.5. Контролни и класни работи да се провеждат при наличието на технически условия, 

които гарантират обективното им протичане. 

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

приобщаващото образование. 

6. При обективна невъзможност за провеждане на обучение от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, учителите своевременно да 

предложат график на часове за към несихронно обучение или да изготвят съответни материали 

за подготовка при дадени ясни указания от учителя, включително и за получена обратна 

връзка.  

7. Възлагам на Райко Христов, образователен медиатор да подпомага работа на учителите 

при осъществяване на задълженията им и връзка с учениците и родителите. Същият след 

получаване на подготвени материали от учител да ги предоставя на учениците по 

местоживеене или пред входа на училището, при невъзможност за друг начин за връзка, като 

се спазват всички изисквания за безопасно здраве. 

8. Преустановява се провеждането  в  присъствена  среда  на  групови  извънкласни  

дейности и занимания, дейности по интереси и други, организирани в училищна и 

извънучилищна среда за всички възрастови групи. 

9. Проектни дейности в електронна среда да се извършват по указания на Органа за 

управление на конкретния Проект. 

10. Обучението от разстояние в електронна среда 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 2020/ 2021 година. 

11. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник, съобразно утвърденото седмично разписание за I- ви срок на учебната 

2020/ 2021 година и гореутвърдените Графици на учебните занятия на учениците от всички 

класове. 

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

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

спазване на изискването за  допускане в присъствена работа на най-много 50% от персонала. 

Задължително използват лични предпазни средства.  

13. Възлагам на Пенка Касабова, ЗДУД да извърши промени в графика на часовете в 

електронния дневник. 

14. Възлагам на всички класни ръководители и учителите на групи за ЦОУД да уведомят 

учениците и техните родители за графика на провеждане на часовете в електронна среда в 

Майкрософт Тиймс чрез електронния дневник, телефонни разговори и/или други социални 

мрежи. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти и 

образователния медиатор за изпълнение чрез полагане на подпис.  

Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

ЗОРКА ПЕТКОВА 

Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Мъглен 


