
 

ОУ ”АСЕН ЗЛАТАРОВ” С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА          

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 07- 52/ 24.11.2020 год. 
 

На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, заповед № РД 09 - 3172/12.11.2020 г. на министъра на 

МОН и решение на Общински кризисен щаб при Община Провадия взето с протокол № 4 от 

20.11.2020г., във връзка с преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за 

учениците от I клас до VII клас за периода от 25.11.2020г. до  30.11.2020 г. (вкл.) 

НАРЕЖДАМ: 

1. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) на учениците от I 

клас  до VII клас за периода от 25.11.20220г. до 30.11.2020г. (вкл.). 

2. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява  чрез платформата Microsoft 

Teams, при доказана необходимост се използват и други средства за комуникация, като 

месинджър, вайбър, затворени групи във Фейсбук, телефонни разговори или предоставяне 

на учебни материали на хартиен носител.  

3. Продължителност на часовете при обучение от разстояние в електронна среда, както 

следва: 

а/ от I до IV клас - 20 минути 

б/ V- VII клас - 30 минути 

4. Разписание на часовете  при обучение в електронна среда от разстояние: 

Няма промяна в седмичното разписание на учебните часове по предмети! 

 

    Начален етап: I-IV клас                       Прогимназиален етап V-VII клас 

                

 

 

     
Забележка: Час на класа включен в седмичното разписание и явяващ се като шести час за 

начален етап и седми час за прогимназиален етап се провежда за работа с родители, 

консултиране, подпомагане на ОЕСР и оказване на психологическа подкрепа. 

 

 

 

 

Час Начало Край 

1 8.30 9.00 

2. 9.20 9.50 

3. 10.00 10.30 

4. 10.40 11.10 

5 11.20 11.50 

6. 12.00 12.30 

7. 12.40 13.10 

Час Начало Край 

1 8.30 8.50 

2. 9.10 9.30 

3. 9.40 10.00 

4. 10.10 10.30 

5 10.40 11.00 

6. 11.10 11.30 



 Часове в ЦДО V-VII клас (следобяд) 

 

Час Дейност От - до 

1. Организиран отдих и физическа активност 13.30 - 14.00 ч. 

2. Самоподготовка 14.10 - 14.40 ч. 

3. Самоподготовка  14.50 - 15.20 ч. 

4. Занимания по интереси 15.30- 16.00 ч. 

5. Занимания по интереси 16.10- 16.40 ч. 

 

                Началото на всеки час за всеки клас е посоченият 

Учителите: 

а/ ежедневно отразяват присъствия, отсъствия, отзиви, оценки (при изпитване) на 

учениците и изготвят отчет за деня, който представят на директора до 17,30 часа на 

съответния ден. 

б/. Съобразяват обема на преподавания материал и сроковете, за които учениците 

трябва да изработят и/или предават изискваното от учителя задание. 

 

Продължават дейностите по проект „Подкрепа за успех“ в ОЕСР, както следва: 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – БЕЛ 2-4 клас: 

 

(СРЯДА)   

1. 12,00 – 12,20  

 

           (ЧЕТВЪРТЪК) 

1. 12,30 - 12,50 /10 минути междучасие/ 

2. 13,00 – 13,20 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – МАТЕМАТИКА 2-4 клас: 

 

(СРЯДА)   

1. 12,30 – 12,50  

 

           (ПЕТЪК) 

1. 12,30 - 12,50 /10 минути междучасие/ 

2. 13,00 – 13,20 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – МАТЕМАТИКА 5-7 клас: 

 

(СРЯДА)   

1. 13,30 – 14,00 /10 минути междучасие/ 

2. 14,10 – 14,40 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – ПРИРОДНИ НАУКИ  5-7 клас: 

 

(ЧЕТВЪРТЪК)   

1. 13,30 – 14,00 /10 минути междучасие/ 

2. 14,10 – 14,40 

 

 



ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – БЕЛ 5-7 клас: 

 

(ПЕТЪК)   

1. 13,30 – 14,00 /10 минути междучасие/ 

2. 14,10 – 14,40 

 

Продължават дейностите по Занимания по интереси  в ОЕСР, както следва: 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – клуб „СРЪЧКОВЦИ“ 1-4 клас: 

 

(ВТОРНИК)   

1. 12,30 – 12,50  /10 минути междучасие/ 

2. 13,00 – 13,20 

 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – клуб „МЛАД МАТЕМАТИК“ 5 -7 клас: 

 

(ПОНЕДЕЛНИК)   

1. 13,30 – 14,00 

 

(СРЯДА)   

1. 14,50 – 15,20  /10 минути междучасие/ 

 

 

 

5. Класните ръководители  ежеседмично оформят отсъствията и информират директора за 

причините на системно отсъстващ ученик. 

6. Класните ръководители своевременно информират учениците и родителите за 

преминаването към ОЕСР. 

7. Учителите и учениците в процеса на обучение в електронна среда от разстояние спазват 

алгоритъма и правилата за работа в такава среда утвърдени със заповед № № РД 07 – 178/ 

08.09.2020г. на директора. 

8. Ръководството на училището своевременно информира за премиването към ОЕСР 

родители, учители и ученици чрез актуализиране на информацията в сайта на училището. 

 

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

    Директор: …………………… 

                        (Валя Иванова) 


	ЗАПОВЕД

