ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА

ЗАПОВЕД
№ РД 07-134/29.01.2021г.
На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 3 от Наредба №
15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, в изпълнение на Насоките за работа на системата
на училищното образование през учебната 2020/2021г. в условията на COVID-19 и във
връзка със Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и
Заповед № РД 09-290/29.01.2021г. на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:
1. На 01.02.2021г. и 02.02.2021г. учебните часове на учениците от I до
IV клас да се провеждат присъствено от учителите по утвърденото
седмично разписание за първия срок на учебната 2020/2021г. в съответствие
с чл. 7, ал. 9 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от
2016г. на МОН.
2. На 01.02.2021г. и 02.02.2021г. обучението на учениците в групите
ЦОУД да се провежда присъствено и да следва утвърдения график.
3. Учениците, които се обучават в ОРЕС по медицински причини или
по желание на родителя да продължат обучението си от разстояние като се
включват в часовете посредством електронната платформа Microsoft Teams.
4. Заниманията по интереси да се провеждат съгласно предварително
установения график при спазване изискванията на Насоките за работа на
системата на училищното образование през учебната 2020-2021г. в
условията на COVID-19.
5. Всички ученици задължително ползват лични предпазни средства в
общите помещения на училището, а по препоръка или молба от учителя и в
класната стая.
6. Всички учители задължително ползват лични предпазни средства в
класните стаи и всички общи помещения на училището като следват
стриктно изискванията за спазване на лична хигиена, дистанция и
предотвратяване на струпвания в общите помещения за отдих и учителската
стая.
7. Всички ученици, учители, административен и помощен персонал
преминават ежедневен филтър, осъществяван от медицинското лице.

8. На 01.02.2021г. и 02.02.2021г. учениците от V до VII клас
продължават обучението си в електронна среда от разстояние. Обучението
да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда,
посредством платформата Microsoft Teams и електронния дневник.
9. За учениците от V до VII клас учебните часове да се провеждат по
утвърденото седмично разписание за първия срок на учебната 2020/2021г. с
продължителност на един дистанционен учебен час – 30 минути в
съответствие с чл. 7 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
10 от 2016г. на МОН. Дневното времево разписание на учебните часове не
се изменя.
10. Всички педагогически специалисти, преподаващи в V, VI, VII
клас, да провеждат учебните часове от сградата на училището или в
предпочитана от тях среда в зависимост от възможностите на дневната им
ангажираност с паралелките от начален и прогимназиален етап, като
своевеременно да попълват информацията за взетата тема, отсъствията на
учениците и поставените оценки за съответния ден в електронния дневник.
11. Групите за Занимания по интереси и по проект „ОУД“,
включващи сборни групи от ученици в прогимназиален етап, да провеждат
занятията си в електронна среда, посредством платформата Microsoft Teams,
съгласно предварителния график при запазване на деня и промяна на
началния час.
12. Отчитането на дневната ангажираност на учителите,
преподаващи в V, VI, VII клас да става съгласно чл. 4а на Наредба №4 на
МОН от 26.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда и да се
осъществява чрез ежедневно попълване на формуляр по образец.
13. Консултациите с учениците от начален и прогимназиален етап да
се осъществяват от разстояние в електронна среда, съгласно утвърдения от
директора график.
14. Ръководителят направление „ИКТ“ Ивайло Христов и
учителите,
преподаващи информационни технологии, да оказват
техническо съдействие при необходимост.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички
педагогически специалисти за сведение и изпълнение чрез изпращането и
като съобщение в електронния дневник и да се публикува на сайта на
училището от заместник-директора АСД Владимир Николов.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам
лично.
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