ОСИОВНО УЧИЛИЩЕ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " с. ДРАГОЕВО
пл. "Девети септемврн " 2, общ. Великн Преслав , обл . Шумен, e-mail-oukirilimetodii1920@abv.bg
телефон, факс-05332 20-21

ЗАПОВЕД
Ns 114/27.11.2020 г.
На основание чл.259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
във връзка с чл .258 ал .1 от същия нормативен акт, Заповед Ns 01-677/25.11.2020 г. на
министьра на здравеопазването (I.т.1 и т.2), Заповед Ns РД 09 — 3457 от 26.11.2020 г. на
министьра на образованието и науката, чл . 31, ал . 1, т. 1-4 и 24 от Наредба
15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, чл .40а ал .1 и чл . 40в, т. 2 от Наредба Ns 10 от
01.09.201 бг. за организация на дейностите в училищното образование (обн . в ДВ . бр.
73/1 б.09.2016г.; изм . и доп . ДВ., бр.12 от 3 Февруари 2017г.; изм . и доп . ДВ . бр .46 от 9
Юни 2017 г.; изм . и доп .,ДВ . бр .77 от 26 Септември 2017г.; изм . и доп .,ДВ . бр.48 от 8
Юни 2018 г.; изм . и доп . ДВ . бр.82 от 5 Октомври 2018г.; изм . и доп ., ДВ . бр.32 от 16
Април 2019 г.;доп. ДВ . бр.72 от 13 Септември 2019 г.; изм . и доп .,ДВ . бр.43 от 13 Май
2020г.; изм . и доп ., ДВ . бр.78 от 4 Септември 2020г.;изм . и доп .ДВ . бр .85 от 2
Октомври 2020 г.) издадена от министьра на образованието и науката и съгласно
алгоритьма за превключване към ОРЕС от плана и мерките за работа в ОУ"Св.св. Кирил
и Методий", с .Драгоево през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID - 19,
утвърдени с моя Заповед Ns 336/09.09.2020 г.

НАРЕЖДАМ :

1 . да се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от I,II,III,IV,V, VI u
VII клас - дневна форма на обучение в ОУ "Св. св . Кирил и Методий ",с.Драгсево
считано от 30.11.2020 г. до 21. ] 2.2020 г.
2.Обучението на учениците от I до VII клас - дневна форма на обучение в ОУ "Св. св.
Кирил и Методий",с .Драгоево да се осъществява доколкото и ако е възможно, от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата
„Школо" синхронно при

условията

и

реда

на

чл.115

а ал .1

от Закона за

предучилищното и училищното образование, a npu обективна невъзможност от
използването й - да се осъществява синхронно чрез грули в социалните мрежи .
3. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в
ОРЕС , обучението да се извършва чрез разнасяне на учебни материали и текуща
обратна връзка от педагогически специалисти до дома на ученика.

4.ОРЕС , съгласно чл .40 б ал .1 от Наредба Ns 10 от 01.09.2016 г. (Нов — ДВ ,бр.85 от
2020 г. , в сила от 02.10.2020 г.) за организация на дейностите в училищното
образование, включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна
връзказа резултатите от обучението и оценяване
5.Синхронното обучение се осъществява в „Школо"- за учениците от първи до седми
клас . При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните
учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с
учениците . Обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се
осъществява индивидуално или в група.
б . На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл . б 1 а от Наредбата за
приобщаващото образование (Нов — ДВ,бр.92 от 2020 г., в сила от 27.10.2020 г. ).
7.Продължителностга на дистанционния учебен час за всички видове подготовка при
синхронно

обучение от разстояние в електронна среда да е в съответствие с

изискванията на чл .7, ал . б,т:1 и т. 2 от Наредба Ns 10 от 01.09.2016 г . (Нов — ДВ, бр.85 от
2020 г ., в сила от 02.10.2020 г.) за организация на дейностите в училищното
образование и е 20 (двадесет минути) за учениците от начален етап на основното
образование и 30 (тридесет минути ) за учениците от прогимназиален етап на основното
образование.
8.Провеждане на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран
отдих и физическа активност от целодневната организация на учебния ден :
а. Самоподготовка - провежда се синхронно ;
б . Занимания по интереси - провеждат се несинхронно и синхронно ;
в.Организиран отдих и физическа активност - провежда се несинхронно чрез
публикуване на материали в „Школо".
г.Продължителностга на дистанционното занимание за целодневна организация
при синхронно обучение не може да надвишава 20 (двадесет минути ) в начален етап
на основното образование .
9.ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на
работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно
утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.
10.ОРЕС да се извършва по следния график на часовете :

- за начален етап на основното образование :

Учебни часове
1
2
3
4
5
б

Начало ва часа
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30

К ай на часа
09:20
09:50
10:20
10:50
11:20
11:50

Межд часие
09:20 - 09:30
09:50 - 10:00
10:20 - 10:30
10:50 - 11:00
11:20 - 11:30

К ай на часа
13:20
13:50
14:20
14:50
15:20
15:50

Межд часие
13:20 - 13:30
13:50 - 14:00
14:20 - 14:30
14:50 - 15:00
15:20 - 15:30

ЦОУД

Учебни часове
1
2
3
4
5
б

Начало на часа
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

- за прогимназиален етап на основното образование :
Учебни часове
1
2
3
4
5
б
7

Начало на часа
09:00
09:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00

К ай на часа
09:30
1 0:10
10:50
11:30
12:10
12:50
13:30

Межд часие
09:30 - 09:40
10:10 -] 0:20
10:50 -11:00
11:30 - 11:40
12:10 - 12:20
12:50 - 13:00

1 1 . дейностите по чл . 15, т. 1-4, б и 11 от Наредбата за приобщаващото образование
могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна
среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите
специалисти .

1 2.Hланираните занятия в групите за занимания по интереси могат да се провеждат в
платформата „Школо" синхронно, а при обективна невъзможност от използването й —
могат да се осъществяват синхронно чрез групи в социалните мрежи или да се отложат .
13. Групите

по

проект „Подкрепа

за успех"

да

спазват

раsпорежданията

на

ръководителя на проекта.
14.Отчитането на работата от разстояние в електронна среда да се извършва по
електронен път чрез електронен формуляр, изготвен от П .Петров — учител по
информационни технологии .
] 5 . Помощно - обслужващият персонал да изпълнява служебиите си задължения в
условия на разположение на работодателя , като задължително по график да има на
работа в училище минимум един работник за извършване на дезинфекционни дейности ,
съгласно разписания алгоритьм за дезинфекция от министьра на здравеопазването в
условията на извънредно положение. Работникът - огняр/охрана работи по график за
наблюдение

на отоплителната

инсталация

на училището ,

осъществява

засилен

пропускателен режим , не допуска външни лица в сградата и подпомага работата на
работещите в училището лица. Същият изпълнява своите задължения в условия на
разположение на работодателя в случай на нужда. Всички задължително използват
лични предпазни средства.
1 б.Административният персонал - АТС , главният счетоводител

и финансовия

контрольор да преминат към работа от дома лри възможност . При невъзможност да
изпълняват служебните си задължения от дома, да работят в училище при засилен
режим на дезинфекция на работните помещения . Задължително да използват лични
предпазни средства.

II. ЗАБРАНЯВАМ :
1 .достьпа на ученици, родители и външни лосетители в сградата на училището .
Комуникацията с и между работниците и служителите да се осъществява по телефон
u/unu e-mai1, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна
необкодимост външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като дежурният
работник или служител получи потвърждение по телефон от директора на училището .

2.Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и
респираторни заболявания в училищната сграда.
Настоящата заповед влиза в сила от 30.11.2020 г. и се прилага до 21.12.2020 г. или
до второ нареждане .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Веселка Николова - АТС .

Моя Заповед Ns 114 от 27.11 2020 г. да се връчи на педагогическите специалисти и
на непедагогическия персонал за сведение и изпълнение чрез служебната електронна

поща от Веселка Николова - АТС .
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Росица Казакова - Капра
Директор ка ОУ"Св. св.Кирил и Методий "
с.Драzоево

