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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“  С. ГАБАРЕ 
 

общ. Бяла Слатина ,   ул. “Тома Николов” №1     

 тел.: 09140 44 41; Директор:  0897 930 415;  e-mail: su_gabare@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 138/ 12.11.2021 г. 

 

      На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 115а, ал. 1  от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата (Приложение към Заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. )  

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 
 

1. Считано от 16.11.2021 г присъственото обучението в СУ „Христо Ботев“ с. Габаре за  

учениците от 1-4 клас се възобновява при следната организация на учебния ден: 

-  Извършване  на тестване на учениците в училище, с изключение на учениците със 

специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния 

ден. 

- Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в 

домашни условия в понеделник и в четвъртък.  

- Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен 

резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. 

- На 15.11.2021г. , деня след изборите, всички ученици учат в ОРЕС по графика за обучение 

в ОРЕС. 

- Другата седмица тестването ще бъде във вторник 16.11.2021г. и в четвъртък 18.11.2021г. 

 

2. Тестване на учениците: 

- Учениците от първи  и втори клас в дните за тестване идват в 8:00 ч. и се извършва 

тестването им.  

 Първият учебен час за тях стартира в 8.45 

 Учебните часове в 1-2 клас са по 35 минути 

- Учениците от трети четвърти клас в дните за тестване идват в 8:00 ч. и се извършва 

тестването им.  

 Първият учебен час за тях стартира в 8.30 ч. 

 Учебните часове в 3-4 клас са по 40 минути 

3. Учениците, чиито родители не са подали декларация за съгласие за тестване, остават да се 

обучават от разстояние в електронна среда. 
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4. График на часовете за начален етап на основна образователна степен в дните на тестване, 

както следва: 

- За ученицитве от 1-2 клас:  

час Начало  край 

1. 1 час 8.45 9.20 

2. 2 час 9.30 10.05 

3. 3 час 10.15 10.50 

4. 4 час 11.00 12.35 

5. 5 час 11.45 12.20 

 

 за уениците 3-4 клас, както следва: 

час Начало  край 

1. 1 час 8.30 9.10 

2. 2 час 9.20 10.00 

3. 3 час 10.10 11.50 

4. 4 час 11.00 11.40 

5. 5 час 11.50 12.30 

6. 6 час 12.40 13.20 

 

5. В дните, в които не се извършва тестване на учениците, обучението се осъществява 

съобразно седмичното разписание и учебен план. 

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на учители и ученици и родители чрез 

изпращане по електронен дневник и публикуване в сайта на училището за  сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява Павлина Маринова – ЗДУД 

 

Директор: инж. Марио Николов 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:    № 138/ 12.11.2021 г.                                                                                         

  № по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 


