
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 2а, тел. 032/692161, e-mail: kl.ohridski@abv.bg  

 

ЗАПОВЕД  

№ РД-10-54 

Пловдив, 21.10.2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 115а, ал. 1 и чл. 105, ал. 1 от Закона за 

предучилищно и училищно образование, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/ 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, в изпълнение на заповед № РД 09-3596/20.10.2021 

г. на Министъра на МОН, Заповед № АД-01-2390/20.10.2021 г. на Началника на РУО – 

Пловдив и във връзка със заповед РД-01-891/20.10.2021 г. на РЗИ – Пловдив   

НАРЕЖДАМ: 

І.  Обучение в ОРЕС: 

1. Считано от 22.10.2021 г. /петък/ до 28.10.2021 г. /четвъртък/, включително, да 

преминат към обучение в електронна среда от разстояние учениците от: 

Iа клас, IIа клас, IIб клас, IIв клас и IVв клас. 

2. Считано от 29.10.2021 г. /петък/ до 04.11.2021 г. /четвъртък/, включително, да 

преминат към обучение в електронна среда от разстояние учениците от: 

Iб клас, Iв клас, IIIа клас, IIIб клас, IVа клас и IVб клас. 

3. Обучението за учениците, които са в ОРЕС, ще се провежда според седмичното 

разписание, както следва:  

Преди обед – учебни часове: 

Час Начало: Край: 

1. 8:30 часа 8:50 часа 

2. 9:10 часа 9:30 часа 

3. 9:50 часа 10:10 часа 

Голяма почивка 10:10 часа 10:40 часа 

4. 10:40 часа 11:00 часа 

5. 11:20часа 11:40 часа 

6. 12:00 часа 12:20 часа 

7. 12:40 часа 13:00 часа 

Следобед – в ГЦОУД: 

Час Час по: Начало: Край: 

1. ООФА  13:00 часа 13:20 часа 

2. ООФА 13:30 часа 13:50 часа 

3. Самоподготовка 14:00 часа 14:20 часа 

4. Самоподготовка 14:30 часа 14:50 часа 

 Голяма почивка 14:50 часа 15:10 часа 

5. Занимания по интереси 15:10 часа 15:30 часа 

6. Занимания по интереси 15:40 часа 16:00 часа 

4. Обучението да се провежда синхронно по седмичното разписание за съответния 

месец. 

5. Учебните часове да включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на 

учителя и да се провеждат във виртуалните стаи на Google Classroom и Meet.  

6. Учителите своевременно отразяват взетите учебни часове, отсъствията и 

оценките в електронния дневник на ШКОЛО. По време на обучението в електронна среда 

от разстояние се спазват всички права и задължения на педагогическите специалисти. 
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Отбелязват се закъснения и отсъствия, а оценяването се извършва съгласно Наредба №11 

от 1 септември 2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

ІI.  От 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г. учебните занятия се провеждат съгласно седмичното 

разписание за месец октомври. 

III. От 02.11.2021 г. учебните занятия са съгласно седмичното разписание за месец 

ноември и смените са, както следва: 

I смяна:  

 В ОРЕС: Iб клас, Iв клас, IIIа клас, IIIб клас, IVа клас и IVб клас  

 Присъствено Iа клас 

II смяна: Присъствено обучение - IIа клас, IIб клас, IIв клас и IVв клас 

IV. Съгласно Годишния план на училището 29.10.2021 г. /петък/ е определен за 

неучебен. Учителите да организират дейности в Classroom по паралелки. 

V. Денят на Народните будители 1-ви ноември е неучебен и неприсъствен ден за ученици 

и учители. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители за сведение и 

изпълнение, които да уведомят учениците и родителите от паралелката си.  

Теодора Христова – ЗАС да публикува заповедта на интернет страницата на 

училището.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ /П/  

Директор на НУ „Климент Охридски“ – гр. Пловдив  


