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ЗАПОВЕД 

№  47/18.10.2021 г. 

 
 

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

връзка  с чл. 257,ал.1 и ал.2, чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл. 31,ал. 1 от Наредба № 15/2019 год. за статута 

и професионалното развитие на учителите,  директорите и други педагогически специалисти, чл.7 

ал. 6 от Наредба №10 / 01.09.2016 г. за  организацията на дейностите в училищното образование  

Заповед РД -01- 625/15.10.2021 на РЗИ – Ямбол и Заповед № РД09-3392/15.10.2021г. на Министъра 

на образованието и науката 

     

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Считано от 18.10.2021 г. до 05.11.2021 г. обучението на учениците от VIII до XII клас да се 

извършва смесено / присъствено и в електронна среда/ при спазване на следния график: 

- от 18.10.2021г. до 29.10.2021г. – присъствено се обучават учениците от VIII,  X и XII клас; 

- от 18.05.2021г. до 29.10.2021г. – в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се                

                                                 обучават ученици от IX и XI клас; 

от 01.11.2021г. до 05.11.2021г. - присъствено се обучават учениците от  IX  и XI клас. 

от 01.11.2021г. до 05.11.2021г. - в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се                

                                                        обучават ученици от VIII, X и XII клас; 

ІІ. Обучението в електронна среда се осъществява чрез електронната платформа  „Microsoft 

Teams”, която може да бъде наблюдавана от РУО и МОН. 

ІІІ. За времето на синхронното обучение от разстояние в електронна среда, педагогическите 

специалисти изпълняват нормата си на преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове, 

съобразно седмичното разписание утвърдено от директора . 

 

Продължителността на всички  учебни часове е 45 минути  

 

Електронното присъствие на учениците е задължително. Участието им в учебния процес ще 

се документира. На неприсъстващите ученици да се внасят отсъствия в електронния дневник. 
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IV. При присъственото обучение в общите закрити части на учебната сграда маските са 

задължителни за всички. В класните стаи и в другите учебни помещения маски следва да носят 

всички учители, както и учениците.Да се спазват Насоките за обучение и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал и учениците за 

сведение и стриктно изпълнение. 

Контролът по изпълнението й ще осъществявам лично. 

 

 

 

Йовка Драгоева    /П/ /П/ 

Директор на Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


