
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ГР.  РАДНЕВО, ОБЩ. РАДНЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 
 Раднево – 6260, ул. “Спортна” № 3  0417/ 8 21 66; 8 22 35; 8 20 66; 

E-mail: ou2rad@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 

                                                         №  305 /27.11.2020 г. 

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

при условията на чл.115а, ал.1 от Закона за предучилищното  и училищното образование, 

Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г на министъра на образованието и науката, решение № 7 от 

Педагогически съвет № 4/25.11.2020 г. на училището, поради преустановения присъствен 

образователен процес в училищата 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците от I до  VII клас 

да се осъществява от разстояние в електронна среда. 

2. Образователната платформа за обучението от разстояние в електронна среда да бъде 

Microsoft Teams. Всички ученици и учители да използват акаунтите им предоставени от МОН 

за портала edu.mon.bg. 

3. Обучението от разстояние в електронна среда да бъде синхронно по учебните 

предмети: български език и литература, математика, информационно технологии, 

компютърно моделиране, английски език, околен свят, човекът и природата, човекът и 

обществото, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно 

образование, а по учебните предмети изобразително изкуство, музика, технологии и 

предприемачество синхронно или несинхронно по преценка на преподавателя според 

учебното съдържание за часа. В часовете по физическо възпитание и спорт е добре учениците 

да играят гимнастика вкъщи, която им се показва от учителя чрез платформата. При 

несинхронното обучение учителите задължително записват задачите на учениците в 

платформата. 

4. Седмичното разписание на часовете на класовете остава непроменено. 

5. Графикът на часовете за дните от седмицата ще бъде променен в електронния дневник 

на  Школо и е както следва: 

Учебен 

    час 

II – IV клас 

20 минути 

V – VII клас 

30 минути 

1 9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 

2 9.40 – 10.00 9.40 – 10.10 

3 10.20 – 10.40 10.20 – 10.50 

4 11.10 – 11.30 11.10 – 11.40 

5 11.50 – 12.10 11.50 – 12.20 

6 12.30 – 12.50 12.30 – 13.00 

7  13.10 – 13.40 
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6. Учителите, водещи часовете от целодневната организация на учебния ден, които 

не са в отпуск провеждат синхронно и несинхронно обучение по следния график: 

 

УЧЕБЕН ЧАС II – IV клас 

20 минути 

V – VII клас 

30 минути 

 13,00-14,00 

почивка 

13,00-14,00 

почивка 

1 

синхронно 

14,00 – 14,20   
Самоподготовка 

14,00 – 14,30 
Самоподготовка 

2 

синхронно 

14,30 – 14,50 

Самоподготовка 

14,40 – 15,10 

Самоподготовка 

3 

несинхронно 

15,00 – 15,20 
Занимания по интереси 

15,20 – 15,50 
Занимания по интереси 

4 

несинхронно 

15,30 – 15,50 

Занимания по интереси 

16,00 – 16,30 

Занимания по интереси 

 
7. Задължавам класните ръководители да запознаят учениците срещу подпис в 

инструктажната книга с Правилата за обучение от разстояние в електронна среда, утвърдени 

с моя заповед №1024/14.09.2020 г., както и указанията от настоящата заповед.  

8. Разрешавам при необходимост учители да работят от училище, като използват 

средствата на информационните и комуникационни технологии, при спазване на всички 

противоепидемични мерки и използване на лични предпазни средства. 

9. На нуждаещите се ученици да бъде оказана обща и/или допълнителна подкрепа от 

ресурсния учител и психолога. С учениците със СОП може да се работи индивидуално, като 

посещават училище при спазване на противоепидемичните мерки  и след съгласието на 

родителите. 

10. За отделни ученици, при които е невъзможно провеждането на обучение от разстояние 

в електронна среда, по изключение може да се организира разпространяване на образователни 

материали, изработен от учителите, комуникация по телефона за носоки и подкрепа. 

11. Социалният работник към училището да оказва подкрепа на нуждаещите се ученици 

по т. 10 чрез съдействие и подпомагане при организирането на ОРЕС. 

 

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани онлайн. 

       Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

 

 Милена Димитрова 
 

 

 



 

 

 

 


