
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”- СИЛИСТРА 

ул. “Петър Вичев” №1, тел./факс: 820 553, E-mail: : school.office@opsilistra.bg  

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№РД-10-130/29.11.2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО  във връзка с чл. 115а, ал.1 от ЗПУО;  чл. 40 а, 

ал.1 и чл. 40 б от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата, утвърдени със Заповед РД 09 4614/24.11.2021 г. на министър 

на образованието и науката и Заповед РД – 01- 963/24.11.2021 г. на министъра на 

здравеопазването и Заповед № РД 09 – 4656/26.11.2021 г. на министъра на образованието 

и науката 

Н А Р Е Ж Д А М :  

 

1. Преминаване на ротационно обучение за учениците от V до VII клас от 

29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. при условията, посочени в Насоките за обучение и действия 

в условията на извънредна епидемична обстновка в училищата (без тестване с 

неинвазивни тестове за Ковид 19 за паралелките в присъствено обучение при ротация). 

2. Присъствени учебните часове за учениците от VI до VII клас  от 29.11. до 

03.12.2021 г. по утвърденото седмично разписание за I учебен срок и утвърдено 

разписание на учебните часове с продължителност 40 минути. 

3. Учебните занятия за учениците от V а, V б и V в клас от 29.11. до 03.12.2021г. 

да се провеждат в електронна среда от разстояние, синхронно в облачната платформа 

на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра в G Suite за образованието  

3.1.Дистанционните учебни часове, провеждани синхронно да са с 

продължителност 30 минути за учениците от V клас по утвърден от директора график и 

по утвърденото седмично разписание за I учебен срок. 

3.2.Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни 

(синхронни) учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 

обучението и оценяването (чл. 115а, ал. 6 от ЗПУО). 

3.3.Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва от учителите, 

преподаващи в V клас в рамките на уговорената продължителност на работното им 

време (чл. 115а, ал. 6 от ЗПУО). 

3.4. Обучението от разстояние в електронна среда може да се извършва от 

учителите в служебните помещения на училището и/или от разстояние в домашна 

среда/друго помещение извън училището чрез използване на ИКТ  (чл. 120б от КТ), при 

спазване на утвърдените училищни графици за I учебен срок и провеждане на дежурство 

в учебната сграда по утвърдения график за I учебен срок.  

4. Образователен процес за учениците от начален етап (без промяна от 

10.11.2021г.) 

4.1. Присъствени учебни занятия за всички класове от начален етап при 

условията, посочени в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата (присъствен учебен процес за учениците, чийто 

родители са дали съгласие за  тестване с неинвазивни тестове за Ковид 19). 
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4.2.Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от начален етап, 

чийто родители не са дали съгласие за тестване за Ковид 19.  

 

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

сведение и изпълнение като се публикува на интернет страницата на училището. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

 

Директор: 

/Галя Илиева/ 
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