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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 6711-501 / 13.03.2020 г. 

 

     На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 на МОН за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на 

министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 

Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение в Република България и други последващи документи 

за организиране на дистанционно обучение с учениците за периода от 16.03.2020 - 29.03.2020 г. 

 

I. НАРЕЖДАМ: 

 

1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на 

служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които 

преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработети пет часа дневно, свързани с 

подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, 

онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. 

Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за 

целодневна организация на учебния ден и учителите по физическо възпитание и спорт чрез 

възможностите на електронния дневник Школо. Всеки педагогически специалист определя 

акцентите и приоритетите в учебното съдържание и провежда обучението по предмети съобразно 

спецификата и необходимостите на конкретния клас, учебния материал, дидактическия си план за 

работа и в съответствие с утвърдените учебни програми. 

2. Педагогическите специалисти с подкрепящи функции – педагогически съветник, психолог, 

ресурсен учител да извършват своята дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за 

електронна комуникация за извършане на консултативна и корекционна дейност в рамките на 5 

часа дневно, след въвеждане на единна платформа за подсигуряване на видеоконферентна връзка в 

реално време. 

 

3. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работатата си от дома, да 

изпълняват служебните си задължения в сградата на 34. ОУ „Стою Шишков“ при засилена 

дезинфекция и недопускане на струпване на хора в една класна стая / помещение. Задължително да 

използват лични предпазни средства.  

 

4. Заместник-директорите по учебната дейност да преминат към работа от дома за изпълнение 

на служебните си задължения, в това число административна дейност и осъществяване на 

дистанционно обучение. При невъзможност да извършват своята дейност дистанционно, да 

изпълняват служебните си задължения в сградата на 34. ОУ „Стою Шишков“ при засилена 

дезинфекция. 

 

5. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задъжения в условия на 

разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище минимум 

един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за 

дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Работникът 

–поддръжка работи по гафик за наблюдение на сградата на училището.  Задължително да използват 

лични предпазни средства. 



6. Административният персонал – ЗАС и счетоводител да преминат към работа от дома при 

възможност, при невъзможност - да изпълняват служебните си задължения в училище при засилен 

режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително да използват лични предпазни 

средства. 

 

7. Служителите на охранителната фирма на училището работят по изготвен график, като 

осъществяват засилен пропускателен режим и не допускат външни лица в сградата на училището. 

Същите изпълняват своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на 

нужда.  Задължително да използват лични предпазни средства. 

 

8. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда при пристигане в 

училище полагат подписа си в присъствена книга за всеки работен ден. Служителите, които 

изпълняват служебните си задължения от дома не полагат подписи в присъствената книга.  

 

9. Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланка за отчитане на работно 

време в условията на извънредно положение – по образец (приложение 1 към заповедта). 

 

 

II. ЗАБРАНЯВАМ: 

 

1. Достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището.  Препоръчвам 

комуникацията между служителите да се осъществява по телефон и/или имейл, електронен дневник 

и др.  В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани в сградата, след като 

служителят на охранителната фирма получи потвърждение по телефон от директора на учиището.  

 

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и 

респираторни заболявания в сградата на училището. 

 

 

III. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Алгоритъм на дейностите в условия на дистанционно обучение за учениците от всички класове 

и децата от ПГ считано от 16.03.2020 г. до второ нареждане.  

 

1. Педагогическите специалисти: 

- осъществяват дистанционното обучение по утвърдения график на учебните часове за втори 

срок на учебната 2019/2020 година; 

- стартират обучението посредством възможностите на електронния дневник Школо; 

- използват електронно четими учебници, предоставения от различни издателства достъп до 

образователно съдържание и/или други източници при спазване на разпоредбите за безопасно 

поведение в интернет пространството; 

- при необходимост изготвят учебни материали, които освен образователно съдържание 

включват информация за кой учебен предмет и за кой клас са предназначени и инструкции за 

обратна връзка от ученика – домашна работа, задание, проект и др.; 

- използват образователни програми, излъчвани по Българската национална телевизия; 

- отразяват темите за всеки час и ден в електронния дневник; 

- следят активността на учениците; 

- не отразяват отсъствия в електронния дневник; 

- осъществяват обратна връзка с учениците, на които преподават; 

- осъществяват ежедневно минимум 5 часа работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно 

съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици и консултации; 

- ежедневно попълват онлайн или на хартиен носител бланка за отчитане на работно време 

(приложение 1 към настоящата заповед); 
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- при невъзможност да проведат учебен час / учебни часове следва да информират своевременно 

директора на училището; 

- педагогически специалист, който не е провел онлайн обучение и не e попълнил бланка за 

отчитане на работно време, относно проведените онлайн часове по съответния предмет за 

съответния ден  ще се счита в платен отпуск за съответния ден. 

 

2. Учениците: 

- спазват графика на учебните часове за втори срок и следят информацията подадена от класните 

им ръководители чрез електронната платформа на Школо; 

- следват инструкциите и насоките на учителите по предмети; 

- изпълняват поставените задачи и отчитат / предават матриалите по поставените задачи в 

указаните от учителите срокове; 

- активно и съзнателно участват в образователния процес в условията на дистанционно 

обучение; 

- получават консултации и разяснения от учителите по предмети чрез средствата на 

електронната комуникация; 

- получават обратна връзка от учителите по предмети относно резултатите от изпълнението на 

поставените задачи и/или осъщественото обучение. 

 

3. Родителите: 

- съдействат за положителната мотивация на децата си за активното им участие в образователен 

процес в условията на дистанционно обучение; 

- ежедневно проследяват поставените задачи, преподадения материал и при необходимост 

подпомагат децата си. 

 

4. Администраторите на електронния дневник: 

- проверяват вписания учебен материал за всеки клас и всеки учебен час в края на всеки учебен 

ден; 

- изготвят, отчитат и съхраняват справка за проведените от учителите учебни часове.  

 

Мерките ще бъдат допълвани или отменяни в зависимост от развитието на обявеното 

извънредно положение в страната и разпорежданията на компетентните органи. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до второ нареждане.   

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез  

официалния канал за комуникация – електронен дневник. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

                                                                            Директор: Цеца Тонева 


