ЗАПОВЕД
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, точки 3 - 5 от Заповед № РД 09-4201/
05.11.2021 г. на МОН, издадена в изпълнение на точки I.18-25 и т. XIII. от Заповед № РД
- 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, съгласно насоки за обучение и
действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със
Заповед №РД 09-4247/08.11.2021 г на МОН и заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на МЗ
и съобразно предоставената информация от РЗИ – Софийска област с данни за 14дневната заболеваемост в общините на територията на Софийска област
НАРЕЖДАМ:
1.
Считано от 15.11.2021 г. се преустановява присъствения образователен
процес за всички учениците от I до XII клас, с изключение на учениците отговарящи на
условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на
здравеопазването, поради достигната 14-дневна заболеваемост над 500 на 100 000
население в изпълнение на заповеди на МОН и МЗ, до намаляване на 14-дневната
заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на
Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на
Република България.
2.
Учениците от паралелките в начален етап на образование, за които има
подадена декларация за съгласие за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти
седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове, отговарящи на условията по т. 20,
буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването се
обучават присъствено.
3.
За учениците от паралелките в начален етап на образование, за които няма
подадена декларация за съгласие за провеждане на изследване за COVID-19 и
неотговарящи на условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на
министъра на здравеопазването се организира обучение от разстояние в електронна среда
чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.
4.
Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, в
платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния
ден и седмичното разписание за учениците, които отговарят на т.1. Учебните занятия
започват от 08:00 ч. за среден и горен курс и от 08:15 ч за начален курс.
Продължителността на часовете е както следва:
a. Часовете от I – IV клас – 20 минути;
б. Часовете от V – VII клас – 30 минути;
в. Часовете от VIII – XII клас – 40 минути;
5.
Учителите да организират и провеждат обучение в електронна среда от
разстояние (ОЕСР) съобразно посочения график.
6.
Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от
педагогическите специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното

им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно
утвърденото седмично разписание за I - ви срок на учебната 2021/ 2022 година.
7.
Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни
учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и
оценяване, като:
7.1. Учениците наблюдават и участват активно в урока;
7.2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците
чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая;
7.3. Учителите може да предоставят консултации (съгласно графика за
консултации с ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и
обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на
образователни дефицити.
7.4. Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016
г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните
оценки се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители.
7.5. Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически
условия, които гарантират обективното им протичане.
7.6. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат
в ОЕСР, обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща
обратна връзка от педагогически специалисти.
8.
На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата
за приобщаващото образование.
9.
Да се преустановят груповите извънкласни дейности и занимания в
присъствена форма
10.
Заниманията по интереси да се провеждат в електронна среда от
разстояние за учениците от I – XII клас, ако това е предвидено в утвърдената програма
на съответната група.
11.
Педагогическите специалисти водят часовете си според по-горе описания
график и отбелязват в електронния дневник на вид обучение: Онлайн, за съответните
класове, които са преминали в ОЕСР.
Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за
сведение и изпълнение, лично и/или по електронен път.
Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.
Директор:……….…………..
/Марияна Цолова/

