
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 
№ 351/ 01.02.2021 г. 

 

    На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал. 1 и чл.  и чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното 

и училищното образование, съгласно чл.31, ал. 1, т. 1 и т. 3  от НАРЕДБА № 15 / 22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти,  в изпълнение на Насоките  за работа на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19  и във връзка 

със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-

290/29.01.2021 на Министъра на  образованието и науката и в изпълнение на чл. 7, ал. 9 от 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №10/2016 г. на МОН. 

НАРЕЖДАМ: 

1. На 01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. учебните часове на учениците от I – IV клас да се 

провеждат присъствено от учителите по утвърденото седмично разписание за първи срок 

на учебната 2020/2021 г. в съответствие с чл. 7, ал. 9 от Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба №10/2016 г. на МОН. 

2. На 01.02.2021 и 02.02.2021 г. обучението на учениците в групите ЦОУД – начален етап да 

се провежда присъствено и да се спазва утвърдения график. 

3. Учениците, които се обучават в ОРЕС се включват в часовете посредством електронната 

платформа  Microsoft Teams. 

4. Считано от  04.02.2021 година до 17.02.2021 г. се възобновяват присъствените учебни 

занятия за всички ученици от VII,  VIII и XII клас, при спазване на утвърденото седмично 

разписание за II срок на учебната 2020/2021 г. и при спазване на всички 

противоепидемични мерки. 

5. Продължава присъственото обучение на ученици от I до IV клас при спазване на 

утвърденото седмично разписание за  II срок на учебната 2020/2021 г. и при спазване на 

всички противоепидемични мерки. 

6. В периода 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. за учениците от  V,VI, IX и X клас се осъществява 

синхронно и асинхронно обучение, доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

електронна среда, чрез платформата Microsoft Teams, при спазване на утвърденото 

седмично разписание. 

7. Учителите ежедневно да отразяват в електронния дневник „Школо“ оценките и 

отсъствията  на учениците. 

8. Продължителността на учебните часове при обучение в електронна среда от разстояние да 

бъде, както следва: 

8.1 V – VII – 30 минути 

8.2 VIII – XII – 40 минути.  

 

5-7 клас – 30 минути                         8-12 клас – 40 минути 

1. 8,00- 8,30                                                1. 8,00 – 8,40 

2. 8,50 – 9,20                                               2. 8,50 – 9,30 

3. 9,40 – 10,10                                             3. 9,40 – 10,20 

Голямо междучасие                               Голямо междучасие 

4. 10,40 – 11,10                                           4. 10,40 – 11,20 
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5. 11,30 – 12,00                                           5. 11,30 – 12,10 

6. 12,20 – 12,50                                           6. 12,20 – 13,00   

       7            13,10 – 13,40                                            7. 13,10 – 13,50 

9. Продължителността на учебните часове при присъственото обучение на учениците от 

VII, VIII и XII клас е 40 минути. 

10. Класните ръководители и учителите в целодневна организация на учебния ден да 

запознаят учениците и техните родители за графика за провеждане на учебни часове в 

условията на обучение в електронна среда от разстояние. 

11. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици за сведение и на 

всички педагогически специалисти в СУ „Христо Ботев“ – Габаре за изпълнение и се 

публикува на сайта на училището. 

12. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Павлина Маринова - ЗДУД 

 

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

инж. Марио Николов 
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