ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
гр. Червен бряг, ул. „Паисий” № 37-39; тел.: 06 59 /9 20-29
е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД – 16 – 145 / 29. 04. 2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД091028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците V до VII клас,
записани в дневна и индивидуална форма на обучение, да се осъществява както следва:
1.1. В периода от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. обучението на учениците от VI и VII
клас да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез
използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, а учениците
от V клас присъствено.
1.2. В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. обучението на учениците от VII клас да
се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез
използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, а учениците
от V и VI клас присъствено.
1.3. В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. обучението на учениците от V клас да се
осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване
на средствата на информационните и комуникационните технологии, а учениците от VI и VII
клас присъствено.
2. Продължителността на учебните часове при обучението в електронна среда от
разстояние на учениците в прогимназиален етап да бъде намалена съгласно изискванията на
§ 2 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование и да се провеждат при следния график:
Присъствено обучение
1
7:30 – 8:10
2
8:20 – 9:00
3
9:20 – 10:00
4
10:10 – 10:50
5
11:00 – 11:40
6
11:50 – 12:30
7
12:35 – 13:15
8.
13:20 – 14:00
ЦДО
По график от началото на учебната

ОРЕС
1
2
3
4
5
6
7
1

8:20 – 8:50
9:10 – 9:40
10:10 – 10:40
11:00 – 11:30
11:50 – 12:20
12:40 – 13:10
13:15 – 13:45
ЦДО
14:00 – 14:30

година
2
3

14:40 – 15:10
15:20 – 15:50

3. Учебните занятия с учениците да се провеждат в съответствие с приетите в ОУ
„Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг Насоки за работа на системата на училищното
образование през учебната 2020/2021 годита в условията на COVID – 19, разработени
съгласно създадените с участието на МОН, МЗ, социални партньори, директори на училища,
родители, неправителствени организации и др. и при спазване на утвърденото за втория срок
седмично разписание.
4. Обучението на учениците в електронна среда от разстояние да се организира от
всеки учител така, че общата им дневна натовареност да не превишава 6 астрономически
часа, с включено и време за работа извън електронна сред и да не се допуска струпване на
часове.
5. Когато са налице обективни пречки за осъществяване на обучение в електронна среда
от разстояние, може да се прилага друг подходящ начин, за което педагогическият
специалист своевременно уведомява директора на училището.
Настоящата заповед влиза в сила от 05.05.2021 г. и се прилага до 28.05.2021 г.
включително или до второ нареждане.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти за
сведение и изпълнение, а класните ръководители да уведомят родителите и учениците.
На интернет страницата на училището да се публикува актуална информация относно
организацията на образователния процес за периода от 01.05.2021 г. до 28.05.2021 г. от Нели
Дошмановска, на длъжност заместник-директор по учебната дейност.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Миглена Първанова, заместникдиректор по учебната дейност и ще осъществявам лично.

СВЕТОЗАР МИЛЧЕВ
Директор на ОУ „Христо Смирненски”
гр. Червен бряг

