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, и съобразно предоставената
информация от РЗИ – Софийска област с данни за 14-дневната заболеваемост в общините
на територията на Софийска област
НАРЕЖДАМ:
I. Считано от 24.11.2021 г. се преустановява присъствения образователен
процес за учениците от II, VI, VII, IX и XII клас, поради достигната 14-дневна
заболеваемост над 250 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.
II. 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.
III. 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.
IV. Учебни занятия за учениците ще спазват следния график:
1. От 24.11.2021 г. до 30.11.2021г. – присъствено обучение на учениците от
среден и горен курс ще са паралелките: V, VIII, X, XI клас
УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ считано от 24.11.2021 г. до
30.11.2021г.
№ на
час
1 час
2 час
3 час
4 час
5 час
6 час
7 час
V.

VI, VII клас
IX, XII клас
V, VIII, X, XI клас
ОЕСР и несинхронно ОЕСР и несинхронно
Присъствено
08:00 – 08.30
08:00 – 08.40
08:00 – 08.45
08:55 – 09.25
08:55 – 09.35
08:55 – 09.40
09.50 – 10.20
09.50 – 10.30
09.50 – 10.35
11.00 – 11.30
11.00 – 11.40
11.00 – 11.45
11.55 – 12.25
11.55 – 12.35
11.55 – 12.40
12.50 – 13.20
12.50 – 13.30
12.50 – 13.35
13.45 – 14.15
13.45 – 14.25
13.45 – 14.30
Учебните часове се провеждат при спазване на правила за организиране и
провеждане на присъствено обучение в средно училище „Любен Каравелов”,

гр. Копривщица, общ. Копривщица в условията на извънредна
епидемиологична обстановка публикувани на интернет страницата на СУ
„Любен Каравелов“, гр. Копривщица
VI. Учебните занятия, провеждащи се 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;
Продължителността на учебните часове е съобразена с изискването да няма
застъпване на часовия график в присъствено, ОЕРС и несинхронно обучение.
VII. Продължителността на часовете от I до IV клас, отговарящи на условията по
т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на
здравеопазването е според утвърдения дневен режим на институцията.
VIII. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графиците.
IX.
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/

