
 

ЗАПОВЕД №РД-08-288 от 18.03.2021 г. 

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

образование, заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и при 

условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за 

ограничаване на разпространението на Ковид-19 с цел осигуряване на живота и здравето 

на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата 

НАРЕЖДАМ 

1. Преустановявам присъственото обучение за учениците от 1. до 7. клас 

включително, считано за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.. 

2. Обучението на учениците от 1. до 7. клас да се провежда от разстояние в електронна 

среда – синхронно, в платформата Teams. 

3. ОРЕС се провежда съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час, 

както следва: 

3.1. За учениците от 1а, 1б и 1в клас и групи за ДЦО в първи клас: 

 

  

 



3.2. За учениците от 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в и 3г клас и ДЦО – втори и трети клас: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. За учениците от 4. до 7. клас учебните часове са с продължителност: 20 минути за 

учениците от 4. клас и междучасия от 20 минути и 30 минути за учениците от 5. до 

7. клас и междучасия от 15 минути. 

 

 



3.4. Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден от 4., 5. и 6. 

клас провеждат часовете при следния график: 

  
  

4. За времето на ОРЕС присъствието на всички ученици в учебните часове е 

задължително.  Остъствията на учениците да бъдат отразявани в електронния дневник. 

5. Всеки учител да генерира присъствен списък след всеки взет учебен час. За 

целта НЕ позволява на учениците да започват събрание. Учениците се присъединяват само 

към започнато от учителя събрание. Присъствените списъци се съхраняват от всеки 

педагогически специалист и при поискване се предоставят на ръководството на училището 

или класния ръководител на паралелката. 

6. В случай на възникнала необходимост от техническа помощ на ученик или учител, 

незабавно се уведомява директора. 

7. В случай на необходимост от устройство за ученик или учител, незабавно се 

уведомява директора. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти. Класните 

ръководители да запознаят с нея учениците и техните родители. 

Заповедта да бъде изпратена в екип „Учители Първо ОУ“. 

Контрола по изпълнение на заповедта осъществявам лично. 

Л. Дерменджиева, директор 

 

 
 
 


