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ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна
гр. Варна 9000 ул.“Неофит Бозвели”№33 тел. 052/ 62 22 50; 0879 940 800

ЗАПОВЕД
РД- 07- 1366/29.04.2021 г.
На основание чл. 257 ал.1, ал.2, чл. 259 ал.1 и чл.115а, ал.1 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл.31, ал.1 от Наредба №15/22.07.2019г., заповед №РД-01274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, заповед РД09-1028/29.04.2021 г. на
министъра на образованието и науката,
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За учениците от ПГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас – присъствено обучение.
2. За учениците от V, VІ и VІІ клас:
 График за присъствено обучение
 От 05.05.2021 г. до 14.05.2021 г. включително – V клас;
 От 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г. включително – VІ клас;
 От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. включително – VІІ клас;
 Извън посочения график учениците се обучават в електронна среда от разстояние
НАРЕЖДАМ:
1.Присъствените учебни занятия да се провеждат при спазване на седмичното разписание
и графика на часовете за втория учебен срок.
2.Учебните занятия за учениците от прогимназиален етап в електронна среда от
разстояние да се провеждат синхронно, чрез виртуална връзка в платформата на Microsoft Teams,
при спазване на утвърдените Правила за обучение в електронна среда от разстояние, седмичното
разписание за втория учебен срок и следния график:
1 час 13.30 – 14.00
2 час 14.20 – 14.50
3 час 15.20 – 15.50
4 час 16.10 – 16.40
5 час 17.00 – 17.30
6 час 17.45 – 18.15
7 час 18.30 – 19.00
3. Допълнителната подкрепа на учениците със специални образователни потребности да
се провежда от ресурсния учител при спазване на утвърдения график:
 За учениците в присъствена форма – присъствено;
 За учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние, чрез виртуална
връзка в платформата на Microsoft Teams.
4. Дейностите по плановете за обща подкрепа да се осъществяват присъствено по
утвърдения график.
5. Заниманията по интереси в групите за занимания по интереси да се провеждат по
утвърдения график:
 За учениците в присъствена форма – присъствено;
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 За учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние - чрез виртуална
връзка в платформата на Microsoft Teams.
6.Педагогическите съветници в ОУ „Цар Симеон I” – гр. Варна да осъществяват своята
дейност присъствено от 7.30 до 19.30 часа по график, включително и с ученици, които се
обучават в електронна среда от разстояние.
7.Учителите:
 За дните с поне един час с присъствено обучение на учениците да работят
присъствено в училищната сграда.
 За дните, в които всички часове с учениците са в електронна среда от разстояние
избират дали да работят присъствено или от дома си.
 Главните учители да работят присъствено в училищната сграда, независимо от
средата на обучение на учениците.
8.Присъствените занятия с учениците да се провеждат в съответствие с изготвените от
МОН Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през
учебната 2020 – 2021 г. в условията на COVID-19:
8.1.Задължително да се носят лични предпазни средства за лице от:
 Всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и
външни за училището лица, в общите закрити части на учебната сграда –
преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет,
учителска стая, библиотека и столова (освен при хранене);
 Учениците от І – ІV клас в класните стаи и другите учебни помещения, в случай,
че учителят, преподаващ на паралелката го изисква.
 Всички ученици от V – VІІ клас, както и педагогическите специалисти в класните
стаи и другите учебни помещения – кабинети, работилници и др.;
 Всички ученици, педагогическите специалисти, непедагогически персонал, както
и външни лица, в училищния двор, при смесване на ученици от различни
паралелки.
 Изключения се допускат по време на учебен час:
o В училищния двор за учители и ученици, при осъществяване на дейности
само с ученици от една паралелка и при спазване на разстояние по-голямо
от 1,5 м.
o За ученици – при изпълнение на дейности, които е невъзможно или
неразумно за се осъществят с лични предпазни средства за лице – четене
на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.
подобни;
o за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с
медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни
средства за лице.
 Осигуряване на време за „почивка“ от задължителното носене на лични предпазни
средства за лице от учениците:
o Извън учебните часове – в училищния двор, ако там са ученици само от
една паралелка или в класната стая при широко отворени прозорци (в
случаите когато метеорологичните условия или други обстоятелства не
позволяват излизането навън)
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o По време на учебен час, по преценка на учителя и при широко отворени
прозорци;
8.2. Придвижването в коридорите и по стълбите да става еднопосочно при спазване на
дистанция от 1.5м.
9. При възстановяване на присъственото обучение след обучение в електронна среда от
разстояние, учениците се допускат в училище само срещу представена декларация за липса на
контакт със заразноболни, а за преболедувалите COVID-19 – медицинска бележка от ОПЛ, че са
клинично здрави.
 Класните ръководители уведомяват родителите и учениците за задължението им
относно описаните документи.
 Учителите с първи час приемат описаните документи, като не допускат в учебния
час ученици, за които те липсват. След приключване на първия учебен час
представят събраните документи на заместник директорите по УД.
10. Настоящата заповед в срок до 18.00 часа на 29.04.2021 г.:
 Да се публикува на сайта на училището;
 Да се изпрати до учениците и родителите от класните ръководители.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите, чрез електронната поща за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на:
Светлозара Пенева, зам. директор УД – за учителите от начален етап.
Снежана Маркова, зам. директор УД – за учителите от прогимназиален етап.

Стоянка Велянова
Директор на ОУ „Цар Симеон I”

Запознати:
Снежана Маркова
Светлозара Пенева

-
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