
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА 

 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-04-61/04.10.2021 г. 

 

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

образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и заповед № РД-01-229/01.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция - 

Габрово 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

1. Организация на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на 

учениците от V, VI, IX, X и XI клас за периода 04.10.2021 г. – 08.10.2021 г.  

2. Организация на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на 

учениците от VII, VIII и XII клас за периода 11.10.2021 г. – 15.10.2021 г.  

 

1. Класовете осъществяват обучение по учебните предмети, съгласно утвърдено 

седмичното разписание.  

2. Обучението се провежда чрез платформата Microsoft Тeams на Office 365.  

3. Учебните часове от седмичното разписание включват възлагане на самостоятелна 

работа, решаване на тестове, консултации, самоподготовка по учебни материали, 

предоставени от учителя. Учениците могат да бъдат включени в онлайн сесии в реално 

време.  

4. Паралелката провежда обучението по график от утвърдения дневен режим, като 

началото на учебните часове е 08:30 часа за учениците от начален етап и 08.00 часа за 

учениците от V до XII клас. 

5. Продължителността на учебния час, в който се използва електронно устройство, е: 

 20 минути за начален етап; 

 30 минути за прогимназиален етап; 

 40 минути за гимназиален етап 

съгласно чл. 7, ал. 6, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование.  

6. По време на учебния час учителят е онлайн в Microsoft Тeams на Office 365 и 

осъществява дейности по обучение в електронна среда – споделя конкретни електронни 

ресурси и учебни материали, възлага самостоятелни работи, дава консултации и при 

възможност осъществява конферентна връзка с учениците. Учениците могат да ползват 

електронните варианти на своите учебници, за които издателствата са осигурили 

безплатен достъп.  

7. Учениците изпращат изпълнените задачи по начин, определен от учителя.  

8. За всяка промяна в организацията родителите и учениците ще бъдат информирани чрез 

сайта на училището. 

9. Учителите ежедневно отразяват взетия материал и присъствието на учениците в 

електронен дневник. 



10. Присъствието на учениците е задължително. Класните ръководители известяват 

родителите със съобщение в електронния дневник за създадената организация за 

обучение от разстояние в електронна среда.  

11. На учениците, които нямат електронни устройства, се предоставят таблети от 

училището. 

 

3. График на учебните часове при обучение от разстояние в електронна 

среда  

 

 5 – 7 клас 8 - 12 клас 

 начало на 

часа 

край на 

часа 

начало на 

часа 

край  на 

часа 

1 час 8.00 8.30 8.00 8.40 

2 час 8.55 9.25 8.55 9.35 

3 час 9.50 10.20 9.50 10.30 

 

4 час 11.00 11.30 11.00 11.40 

5 час 11.55 12.25 11.55 12.35 

6 час 12.50 13.20 12.50 13.30 

7 час 13.45 14.15 13.45 14.25 

 

ЦОУД 14.00 14.30   

ЦОУД 14.40 15.10   

ЦОУД 15.20 15.50   

ЦОУД 16.00 16.30   

ЦОУД 16.40 17.10   

ЦОУД 17.20 17.50   

 

 

Контрол по изпълнение на дейностите по организацията възлагам на г-жа 

Мариана Атанасова – заместник-директор по учебната дейност. 

 

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица и се остави в 

архива на училището. 

 

 

 

                                                                           

 Директор:          /п/ 

     /Гергана Ганчева/ 

 

 

 

 

 


