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З А П О В Е Д 

№ РД-07-331/21.12.2020 год. 

На основание чл.  259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и 

Заповед  № РД-01-677/25.11.2020 год. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-01-

718/18.12.2020  год. за изменение  и  допълнение  на  предходната  заповед  на  Министъра  на  

здравеопазването за удължаване  срока  на  въведените  противоепидемични мерки на 

територията на Република България и  заповед № РД09-3457/26.11.2020 година  на  Министъра  

на  образованието и  при  условията  на  чл. 73 от АПК, 

 

                                                                I.НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да  се  подновят  учебните  занятия  с  учениците  от  I – IV клас  при ОУ  

„Свети  Иван  Рилски“ – Варна и  децата  от  ПГ  от  04.01.2021  год.; 

2. Да  се  поднови  провеждането  на  всички  извънкласни  дейности  за учениците  

от  I – IV   клас  от 04.01.2021  год.  при  условието  да  не  се  смесват  ученици  от  различни  

паралелки. Дейностите  да  се  провеждат  в  рамките  на  училищните  паралелки. 

3. Всички  педагогически  специалисти,  преподаващи  на  учениците  от  I-IV клас,  

ПГ и в  ЦОУД I – IV клас да  преминат  към  присъствена   форма  на  обучение  и  да  са  на 

работното  си  място: 

 За  педагогическите  специалисти  в  ПГ  от  7:30 часа; 

 За  педагогическите  специалисти  I-IV клас и  учителите  по  чужд  език от 08:00 часа; 

 Педагогически  съветник: от 8:00 до 12:00 и от  12:30 до 14:30 часа. 

 Главен счетоводител и  : от 8:30 до 11:30 и от 12:00 до 17:00 часа. 

 ЗАТС: от 8:00  до 13:00  и  от 13:30 до 16:30  часа. 

 Помощен персонал  I смяна: от 6:30  до  15:00 часа, почивка 12:00 до 12:30 часа; 

     II смяна: от 9:30  до  18:00 часа, почивка 14:30 до 15:00 часа. 

 Георги Миланов  -  учител  в  ЦОУД 5 клас – от 08:00 часа; 

 За  педагогическите  специалисти  в  ЦОУД  I-IV клас  от  12:00 часа,  като  се  спазва  и  

въведения  график  за  дежурства  по  седмици  от  9:30  часа: 

График  за  дежурство  в  библиотеката: 

№ ОТ ДО УЧИТЕЛ 

1 04.01.2021 г. 07.01.2021 г. Георги  Миланов 

2 11.01.2021 г. 15.01.2021 г. Десислава  Гечева 

3 18.01.2021 г. 22.01.2021 г. Ивелина  Георгиева 

4 25.01.2021 г. 29.01.2021 г. Елена  Бонякова 

 

4. Децата  от  Подготвителните  групи  да  се  приемат  сутрин  от  7:30 часа  до  8:00  

часа  след  направен  медицински  преглед  за  здравословното  състояние  и  измерване  на  

температурата. 
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5. Учениците  от  първи до  четвърти   клас,  обучаващи  се  присъствено  ще  спазват   

същата седмична  програма с начало  на  учебния  ден за  първи  и  втори клас: 8:40  часа  и 

продължителност  на  учебния   час   – 35 минути,  учениците  от  трети  и  четвърти  клас начало  

на  учебния  ден:  8:30 часа и  продължителност  на  учебния  час  -  40  минути, при спазване на  

следния  график  на  часовете: 

Час I и II клас III и IV  клас 

Начало Край Начало Край 

1 8:40 9:15 8:30 9:10 

2 9:20 9:55 9:20 10:00 

3 10:15 10:50 10:20 11:00 

4 11:00 11:35 11:10 11:50 

5 11:40 12:15 12:00 12:40 

6   12:50 13:30 

 Начало  втора  

смяна 

Край втора  

смяна 

Начало  втора  

смяна 

Край  втора  

смяна 

 12:20 16:20 13:30 17:30 

 

6. Учениците  от  първи  и  втори  клас  идват  в  училище  от 8:30  часа, 

учениците  от  трети  и  четвърти  клас  идват  в  училище  в  8:15 часа  за  да  може  да  се  

извърши  прием  от  медицинските  лица  в  училище: м.сестра Колева  и  д-р  Жекова  за  

здравословното  им  състояние – измерване  на  температура. 

7. Всички  педагогически  специалисти,  преподаващи на V – VII клас  

продължават  работата  от  дома  за  изпълнение  на  служебните  им  задължения  за  

реализация  на  дистанционно  обучение  на  учениците,  на  които  преподават. В  рамките  на  

работния  ден  педагогическите  специалисти  следва  да  изпълняват: 

 Задължителна  норма  преподавателска  работа /утвърдена в  Списък – Образец № 

1/ - провеждане  на  учебни  часове  в ОРЕС,  съгласно  утвърденото  седмично  разписание, но  

с  намалено  времетраене /учебен  час – 30 минути/; 

 Дейности  свързани  с  изготвяне  на  материали /работни  листи  за  учениците, 

самоподготовка,  контрол  и  оценка  на  учебните  постижения/; 

 Оказване  на  ОПЛР – консултации  с  ученици  и  родители,  оказване  на  

психологическа  подкрепа,  доп. консултации  по  учебни  предмети  и  др. 

8. Обучението  от  разстояние  да  се  организира: 

 Синхронно – в  електронна  среда, съгласно  т. 10; 

 Асинхронно -  чрез  обмен  на  материали  на  хартиен  носител,  съгласно т. 15. 

9. ОРЕС да  се  осъществява  синхронно  в  Google Classroom в  училищната  платформа 

GSuite със  служебните  акаунти на  учениците  и  педагогическите  специалисти. Поради  липса  

на  технически  средства  или  умения  на  участниците  в  процеса синхронното  обучение  от  

разстояние  в  електронна  среда  да  се  осъществява  в  сформираните  Viber/Messenger  групи. 
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По  време  на  ОРЕС  да  се  използват електронните  учебници  и  познавателни  книжки, 

подходящи  образователни  сайтове,  платформи  и  приложения. Подборът  на  инструментите  

и  ресурсите  е  право  и  отговорност  на  учителя. 

10. Учениците  от  пети до седми  клас,  обучаващи  се  в  ОРЕС  ще  спазват   същата 

седмична  програма с начало  на  учебния  ден: 9:00  часа  и продължителност  на  учебния   час  

в  електронна  среда – 30 минути при спазване на  следния  график  на  часовете: 

 

Учебен час Един  учебен час в  ОРЕС -  30  минути 

1 9:00 – 9:30 

2 9:40 – 10:10 

3 10:20 – 10:50 

4 11:00 – 11:30 

5 11:40 – 12:10 

6 12:20 – 12:50 

7 13:00 – 13:30 

 

11. При  невъзможност педагогическите  специалисти  да  извършват  работата  си  от  дома 

да  изпълняват  служебните  си  задължения  в  помещенията  на  училищната  сграда  при  

засилена  дезинфекция  и  недопускане  на  струпване  на  хора  в  една  класна  стая/помещение. 

Педагогическите  специалисти  следва  да  осъществяват  обратна  връзка  с  учениците,  

които  работят  чрез  обмен  на  материали  на  хартиен  носител,  като  проверяват  материали  

/задания/  контролни  работи  и  др.  в  училище  минимум  един  път  седмично. 

12. Обучението  на  V – VII клас  продължава  в създадените  класни  стаи в Google 

Classroom: 

№ Класна 

стая 

Учители Код  за  достъп  до  

стаята 

1 V А Кр. Попова, Йорданка  Йорданова, Диана  Михайлова, 

Ралица  Калчева, Теодора  Русева, Десислава Гечева, 

Марияна  Данаилова, Светлана  Драганова 

fjxhfup 

 

2 V Б Кр. Попова, Йорданка  Йорданова, Ралица  Калчева, 

Теодора  Русева, Десислава Гечева, Марияна  Данаилова 

и Светлана  Драганова 

ejxfp4m 

3 VI А Диана  Михайлова,  Йорданка  Йорданова, Ралица  

Калчева, Теодора  Русева,  Мариана  Данаилова, 

Десислава  Гечева и Светлана  Драганова 

hpkmuqd 

4 VII А Диана  Михайлова,  Йорданка  Йорданова, Ралица  

Калчева, Теодора  Русева,  Мариана  Данаилова, 

Десислава  Гечева и Светлана  Драганова 

vzvvwhw 
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13. Да  се  осигури  за  учениците,  които  не  разполагат с  устройства и/или интернет,  

материали  на  хартиен  носител,  които  да  се  получават/раздават два  пъти  в  седмицата  от  

дежурен  учител -  Георги  Миланов -  учител  в  ЦОУД 5 клас,  педагогически  съветник  и  

медиатор. 

14. Учителите  от  V – VII клас подготвят  материали  по  отделните  учебни  предмети  и  

изпращат  ежедневно  в  Messenger  група: „МАТЕРИАЛИ  ОРЕС“  материалите  за  

размножаване  и  раздаване  в  училище  до  10:00  часа  за  текущия  ден. 

15. С  цел  избягване   на  струпване  на  хора,  материалите  на  хартиен  носител  да  се  

раздават  на  входа  на  училището,  при  спазване  на  задължителните  предписания  за  

използване  на  лични  предпазни  средства,  постоянна  дезинфекция  от  непедагогическия  

персонал  и  осъществяване  на  пропускателен  режим  за  ученици/родители  и  по  

предварителна  уговорка  по  телефона. Отговорник  за  дейността:  -  Мариана  Сербезова. 

16. Проведените  часове  в  ОРЕС  от  учителите,  ежедневно се  отчитат с попълване  на  

гугъл формуляр:  ПЕ -   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNAD2beYClv7fvyAQwUH3xdPeBzyBn1FMdrlx0Y

ZNXWBcFQ/viewform  /Приложение1/ и  отчетен  доклад,  които се предават на г-жа Светлана 

Драганова – ЗДУД  до  15:00 часа. /Приложение 2/. 

17. Учителите  попълват  своевременно  електронните  дневници  на  паралелките  в  

https://app.shkolo.bg – тема  за  часа,  отсъствия  и  оценки,  ОПЛР. Допустимо  е  нанасянето  на  

отсъствията  на  учениците  да  се  нанасят  до  края  на  работния  ден  с  оглед  на  зачитането  

на  присъствие  за  учебен  час  при  обучение  чрез  обмен  на  материали  на  хартиен  носител 

/асинхронно/. 

18. Ученичката  Божидара  Суваджиева – ИФО в  първи  клас,  продължава  в ОРЕС  по  

желание  на  родител със  следното  разписание  на  учебните  часове: 

Час ОТ ДО УЧИТЕЛ 

Понеделник 

1 11:40 12:00 Елена  Бонякова 

2 12:10 12:30 Светлана  Драганова 

3 12:40 13:00 Светлана  Драганова 

Вторник  и   сряда 

1 11:40 12:00 Елена  Бонякова 

2 12:10 12:30 Елена  Бонякова 

3 12:40 13:00 Елена  Бонякова 

Четвъртък 

1 11:40 12:00 Светлана  Драганова 

2 12:10 12:30 Светлана  Драганова 

3 12:40 13:00 Елена  Бонякова 

 

19. Помощно-обслужващият  персонал  да  изпълнява  служебните  си  задължения,  като  

задължително  по  график  извършва  дезинфекция  на  кабинетите  на  първия  етаж  и  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNAD2beYClv7fvyAQwUH3xdPeBzyBn1FMdrlx0YZNXWBcFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNAD2beYClv7fvyAQwUH3xdPeBzyBn1FMdrlx0YZNXWBcFQ/viewform
https://app.shkolo.bg/
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тоалетните  помещения,  съгласно  разписания  алгоритъм  за  дезинфекция в  правилата  за  

работа  в  условията  на  COVID-19. Огнярят  работи  по  график  за   наблюдение  на  

отоплителната  инсталация  на  сградата  на  училището. 

20. За  провеждане  на  събрания,  заседания  на  комисии  и  педагогически  съвети  да  се  

използва  видео  връзка  в  Google Meet, решенията  да  се  вземат  при  наличие  на  кворум,  

данните от  системата  да  се  считат  за  протоколи  с  присъствен  списък. 

21. Всички  учители  и  служители,  които  работят  в  сградата  на  училището  използват  

лични  предпазни  средства  -  маска,  шлем,  ръкавици. 

 

II. ЗАБРАНЯВАМ: 

 

1. Струпване  на  ученици,  родители  и  външни  посетители  в  училищния  двор  и  в  

сградата  на  училището.  

2. Допускането  на  лица  в  карантинен  период или  със  симптоми  на  остри  заразни и  

респираторни  заболявания  в  учебната  сграда. 

Настоящата  заповед  влиза  в  сила  от  04.01.2021  год. и  се  прилага  до  второ  нареждане.  

Заповедта  да  бъде  публикувана  в  сайта  на  училището  за  запознаване  на  всички 

учители,  служители,  ученици  и  техните  родители, както и съобщение  в  Shkolo.bg,  Facebook 

страницата  на  училището,  и  при  необходимост  чрез  телефонни  разговори  от  класните  

ръководители  с  родителите. 

Контрол  по  присъственото  обучение  на  децата  от  ПГ  и  учениците  от  I – IV клас 

възлагам  на  Светлана  Драганова  - ЗДУД. 

Контрол  по  цялостната  организация  на  провежданото  присъствено  обучение  и  ОРЕС 

ще  упражнявам  лично. 

Настоящата  заповед  да  се  сведе  до  знанието  на  горепосочените  лица  за  сведение  и  

изпълнение  срещу  подпис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮЛИЯНА  ИВАНОВА 

/Директор на ОУ «Свети Иван Рилски»/ 

22.12.2020 год. 
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Запознати със заповед №….................../…................год 

Имена Подпис 

Анета Меранзова Атанасова   

Анка Михайлова Чушкова   

Галина Иванова Николова   

Георги  Иванов  Миланов  

Дарина Христова Иванова   

Десислава Стефанова Лютакова   

Десислава Генчева  

Елена Тодорова Бонякова   

Ивелина Димитрова Георгиева   

Йорданка Николова Йорданова   

Красимира Вълчанова Попова   

Кремена  Чибутарова  

Марияна Василева Данаилова   

Мариана  Здравкова  Сербезова   

Павлина Бончева Желязкова   

Ралица  Илиева  Калчева  

Росица  Великова Тишева   

Румяна Стефанова Трендафилова   

Светлана Ангелова Драганова   

Теодора  Йорданова  Русева  

Диана  Лъфчиева  

Десислава  Кирилова  

Пенчо  Пенчев  

Димитър  Русинов  

Назлъ Бейлюл Ахмед  

Севда  Колева  

Цветанка  Николова  Павлова  

 

  

 


