
 

 

ЗАПОВЕД  
№ РД-11-9940-72/28.10.2021 г. 

 

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

образование, чл. 31, ал. 1, т. 24 и т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 40а, ал. 2, при спазване изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 11, ал. 6 от 

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, чл. 61а, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, след 

получаване на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и 

противоепидемични мерки на РЗИ Плевен, изх. № ЗП-02-156/28.10.2021 г., във връзка с 

потвърден случай на COVID – 19 на ученик от XI клас и поставяне в изолация на 

учениците от паралелката за периода от 28.10.2021 г. до 04.11.2021 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

I. В СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, да се създаде следната 

организация на обучение на учениците от XI клас за периода от 28.10.2021 г. до 

04.11.2021 г.: 

1. Преустановява се присъственото обучение на учениците. С учениците се 

осъществява синхронно обучение от разстояние в електронна среда. 

2. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява в платформата 

Microsoft Teams. 

3. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява в съответствие 

с утвърденото за първия учебен срок седмично разписание на часовете. 

4. При планирането на часовете в Календар на платформата Microsoft Teams да 

се спазват следните задължителни изисквания: 

4.1. Педагогическите специалисти планират часовете си за следващия учебен 

ден до 16.00 часа на предходния ден. 

4.2. Класните ръководители осъществяват ежедневен контрол за своевременното 

и правилно планиране на часовете в Календар. 

5. Организация на учебния ден: 

5.1. Начало на учебните часове – 08:00 часа; 

5.2. Продължителност на учебните часове - 40 минути. 

6. Присъствието на учениците в учебните часове при синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда е задължително. На отсъстващите ученици се поставят 

отсъствия в електронния дневник. При отсъствие на ученик по уважителни причини, 

същият е длъжен да представи съответния документ за извиняване на отсъствията. 

Документът може да бъде представен и в електронен вид. 

7. Контролът за присъствието на учениците в учебни часове при синхронно 

обучение се организира и осъществява, както следва: 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com  



7.1. преди приключване на съответния час педагогическите специалисти 

изтеглят присъствения списък за часа; 

7.2. изтеглените присъствени списъци се предоставят на съответния класен 

ръководител; 

7.3. класният ръководител е длъжен да установи контакт с учениците, които не 

са успели да се присъединят успешно към учебни часове за установяване на причините 

за това; 

7.4. при установяване на липса на основателна причина за успешно 

присъединяване на ученика към часа на същия се отразява отсъствие по неуважителни 

причини. 

8. При обучение от разстояние електронна среда с учениците се осъществяват 

и следните дейности извън седмичното разписание на часовете: 

8.1. допълнителното консултиране по учебни предмети; 

8.2. часовете за спортни дейности; 

8.3. часовете на групите за допълнително обучение по Проект „Подкрепа за 

успех“. 

II. В училището да се осъществят и следните дейности: 

1. Да се извърши продължително проветряване, влажно почистване и крайна 

дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал 

контакт ученикът в последните 48 часа. 

2. Училищният екип за организиране, координиране и контрол на 

изпълнението на Мерките за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и 

труд в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година, определен със Заповед 

№ РД-11-9812-634/10.09.2021 г. на директора: 

2.1. Организира изпълнението и спазването на Мерките за осигуряване на 

безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-19, приети с 

решение на Педагогическия съвет, Протокол № РД-4-22/10.09.2021 г. в частта им, 

приложима при променените условия. 

2.2. Напомни на персонала и учениците изискванията, регламентирани в 

утвърдените със Заповед № РД-11-9178-585/14.09.2020 г. на директора извънредни 

инструктажи за персонала и учениците. 

3. Училищният екип за организиране и провеждане на ОРЕС през учебната 

2021/2022 година, определен със Заповед № РД-11-9814-636/10.09.2021 г. на директора, 

да осигури с устройства с интернет свързаност учениците, обучаващи се в електронна 

среда, които не разполагат с такива. На устройствата да бъде инсталиран Microsoft 

Teams с осигурен достъп до профила на ученика. Устройствата да бъдат предадени с 

протокол. При приключване на ОРЕС да приеме от учениците устройствата във вида, в 

който са им предоставени. 

С настоящата заповед да се запознае педагогическият и непедагогическият 

персонал на СУ”Христо Ботев” за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

Тошко Гетов 

Директор 


