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ЗАПОВЕД 

№ 830 /04.02.2022г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование 

и във връзка със Заповед РД 09-2193/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и 

науката 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Следната организация на образователния процес за времето от 07.02.2022г. до 

18.02.2022г. вкл.: 

1. За периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г. присъствено се обучават учениците от 

1, 2, 3, 4, 7, 10 и 12 клас; 

2. За периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г. присъствено се обучават учениците от 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 клас; 

 

Извън посочения график останалите ученици се обучават от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС). 

Дейностите по т. 1 и т. 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство 

на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на 

системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2021-2022 в 

условията на COVID- 19  

 

II. График за: 

1.1 Присъствените часове за учениците за времето от 07.02.2022г. до 18.02.2022г. 

вкл., както следва: 

 

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 

 

1.2 Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците за времето от 

07.02.2022г. до 18.02.2022г. вкл., както следва: 

 

1 час 8.00 – 8:30 

2 час 8:50 – 9:20 

3 час 9:50 – 10.20 

4 час 10:40 – 11:10 

5 час 11:30 – 12:00 

6 час 12:20 – 12:50 

7 час 13:10 – 13:40 

   

Дистанционното обучение се извършва съгласно вътрешните правила за работа в 

електронна среда от разстояние на СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин. 
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III. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни 

дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в 

училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за учениците от 1. до 4. клас 

 

IV.  

1. Психологическа подкрепа се извършва в ОРЕС в платформата Teams в 

съответната паралелка от Мария-Магдалена Димитрова, на длъжност “психолог, 

училищен”, като педагогическият специалист и учениците взаимодействат в реално 

време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт. 

2. Психологическа подкрепа се извършва в ОРЕС в платформата Teams в 

съответната паралелка от Борислава Петрова, на длъжност “психолог, училищен”, като 

педагогическият специалист и учениците взаимодействат в реално време, едновременно, 

присъствено, чрез визуален контакт. 

3. При обучение в електронна среда учителят има право да поставя отсъствие и 

оценка на учениците. 

4. При отсъствие на учител учебните часовете се провеждат с определен със 

заповед на директора учител – заместник. 

5. В периода от 07.02.2022г. до 18.02.2022г.  включително обучението на учениците 

от 1. до 4. клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форми 

на обучение да се осъществява присъствено. Разписанието  на часовете е по утвърдения 

график. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Жени Милчева Щерева – главен 

учител по български език и литература. 

Настоящата заповед се издава в един екземпляр, който да се връчи на лицата за 

сведение и изпълнение срещу подпис, а след това да се постави в класьора за заповеди. 

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“ 


