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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 

 

№ 192/ 23.11.2020 г. 

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

образование, чл. 7. ал. 6, т. 3, чл. 40а, ал. 1, чл. 40б, ал. 2 и л. 3, §14, т. 29 от Наредба №10/01.09.2016 г. за  

организацията на дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и  ал. 5 от Наредба №4/20.04.2017 г. За 

нормиране и заплащане на труда, Препоръка на областния кризистен щаб – Враца и решение на 

Педагогическия съвет при СУ „Христо Ботев“ с. Габаре с протокол № 4 /19.11.2020 г. и заповед № РД09-

3402/23.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

                

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

 

I. Преминаване към синхронно обучение от разстояние в електронна среда през електронна 

платформа „Teams”  и алтернативно за учениците от I до XII клас, считано от 23.11 до 

30.11.2020 г. включително. 

II. Провеждането на синхронното обучение от разтояние в електронна среда се осъществява 

в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт в електронната 

платформа. 

III. За учениците I-IV клас на хартиен носител и консултации по телефона. 

IV. Обучението от разтояние в електронна среда се осъществява съгласно утвърдените 

седмично разписание и дневен режим на училището като продължителността на учебните 

часове е  40 минути. 

- За начало на учебния час се счита обявеното в седмичното разписание и дневен режим 

начали. 

- Учителите следва да срартират събранието в платформата минимум 5 минути преди 

началото на учебния час с цел своевременно присъединяване на учениците. 

V. Учителите отразяват предподавания за деня учебен материал, отсъствията и закъсненията 

на учениците за учебни часове, поставените оценки в електронния дневник на училището 

непосредствено след приклщчване на съответния учебен час. 

VI. Учителите провеждат консултации с ученици съгласно утвърдения график за I –вия 

учебен срок за учебната 2020/2021 година. 

VII. Учителите изпълняват ЗНПР от избраното от тях мяато – от дома или в сградата на 

училището. 

- В сучайте, в които изпълняват ЗНПР от дома си, учителите са длъжни да се явяват в 
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сградата на училището, когато това се изисква във връзка с изпълнение на служебните 

задължения, които не могат да бъдат изпълнени от разтояние. 

- Учителите отчитат извършената работа от разтояние в електронна среда чрез вписване 

на проведените учебни часове и консултации в електронния дневник 

 

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

електроннич дневник и публикуване в сайта на училището за  сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично 

 

 

Директор:  ............................................  

инж. Марио Николов 

За директор Павлина Маринова, заповед №180/16.11.2020 г.  

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:  

                                                                                                                  

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1.  Пенка Вълчева старши учител  

2.  Тоня Банкова старши учител  

3.  Татяна Нинова старши учител  

4.  Камелия Иванова старши учител  

5.  Маргарита Борисова старши учител  

6.  Геновева Василева старши учител  

7.  Румен Божинов учител  

8.  Марияна Тошева старши учител  

9.  Даниела Христова учител  

10.  Мария Андреева учител  

11.  Пенка Дамянова учител  

12.  Марияна Банчева старши учител  

13.  Дилян Маринов учител  

14.  Петя Иванова учител  

15.  Десислава Гуцова учител   

16.  Тихомир Илиев учител в гупа  

17.  Анета Недялкова старши учител в гупа  

18.  Мариола Йосифова учител в гупа в гупа  

19.  Марио Беров учител в гупа в гупа  

20.  Кети Вельова учител в гупа в гупа  

21.  Светла Петрова учител в гупа в гупа  

 


