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З А П О В Е Д 

№ 880/18.02.2022 год. 

град Елин Пелин 

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

образование /ЗПУО/ - директорът като орган на управление в училището организира и контролира 

цялостната дейност, в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти във връзка с т. 3 от Заповед № РД09-4756/ 30.11.2021 г. на Министъра 

на образованието, изменена със Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. на Министра на образованието 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 
1. Организация на учебния ден понеделник - при тестване за COVID-19 в СУ „Васил 

Левски“, гр. Елин Пелин, както следва: 

1.1. Тестването се осъществява в първите 10 минути на първия учебен час. 

1.2. Тестването се извършва от преподавателя по съответния учебен предмет. 

1.3. Разписанието на учебните часове за 5.-12. клас се запазва, съответно: 

1. час 8.00 – 8.40 

2. час 8.50 – 9.30 

3. час 9.50 – 10.30 

4. час 10.40 – 11.20 

5. час 11.30 – 12.10 

6. час 12.20 - 13.00 

7. час 13.10 – 13.50 

1.4. Учителят, който извършва тестването попълва списък на тестваните ученици и 

учениците със сертификат. Списъкът се предава в администрацията. 

1.5. Разписанието на учебните часове за 1.-4. клас е според утвърдения в началото 

на учебната година график. 

 

2. Организация на учебния ден от вторник до петък е според утвърдения в началото 

на учебната година график: 

1. час 8.00 – 8.40 

2. час 8.50 – 9.30 

3. час 9.50 – 10.30 

4. час 10.40 – 11.20 

5. час 11.30 – 12.10 

6. час 12.20 - 13.00 

7. час 13.10 – 13.50 

3. Учителите без „Зелен сертификат“ се тестват понеделник и четвъртък от 7:30ч. до 

8:00 часа в лекарския кабинет. 

4. Учениците, които остават да се обучават в  ОРЕС, поради несъгласие за тестване 

от страна на родителите трябва да бъдат включвани в уроците заедно със 

съучениците си от класа през MS Teams, като: 

4.1. Учениците наблюдават, без да се включват активно в урока. 
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4.2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с 

учениците в реалната класна стая. 

4.3. Учениците не подлежит на оценяване. 

4.4. Формата на обучение на учениците не се променя и остава дневна. 

4.5. Учителите следва след края на часа да отбележат възложените задачи за 

домашна или самостоятелна работа. 

4.6. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към 

учителя, но не и към учениците. 

5. Списъкът с учениците, които остават да се обучават в ОРЕС е неотменна част от 

настоящата заповед. 

 

Заповедта да се качи в платформата Teams, в стая „Учители в СУ „Васил Левски“ гр. 

Елин Пелин“ и да се постави на видно място в учителската стая. 

 

 

 

 

                                          

МАРИЕТА ХРИСТОВА 

Директор на СУ „Васил Левски“ 

  


