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ЗАПОВЕД 

№ 89/28.10.2020  г. 

 

На основание чл. 258 и чл.259 от ЗПУО, чл. 61а, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за 

приобщаващото образование и в съответствие с Насоките за работа на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на  COVID-19 

 

НАРЕЖДАМ 

 

1. Да се преустановят присъствените учебни занятия и груповите извънкласни 

дейности и занимания в присъствена форма за учениците от гимназиален етап на 

СУ „Любен Каравелов“, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително. 

2. Учебните часове да се провеждат синхронно по утвърдената програма на 

часовете за първия учебен срок в електронната платформа Google G Suite for 

Education, като за синхронна връзка се използва приложението  Meet. 

3. Всички ученици са длъжни да участват активно в синхронно провежданите 

часове с камера и микрофон, които да включват според изискванията на 

конкретния преподавател. За целта всеки ученик трябва да използва служебния 

си акаунт към домейна на училището sou-nessebar.org. 

4. Обучението в електронна среда от разстояние не променя формата на обучение 

на учениците, която е дневна, което ги задължава да спазват всички законови 

разпоредби за дневна форма на обучение. 

5. Графикът е публикуван на сайта на училището. Първият учебен час е с начало 

13,00 ч., когато учениците са втора смяна и 8,00 ч., когато преминат първа 

смяна. /от 03.11.2020 г./ 

6. При синхронно обучение на ученик в електронна среда от разстояние, му се 

поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо 

образование. 

7. В случай че по уважителни причини се наложи ученикът да се обучава 

асинхронно  в електронна среда и учителят установи, че в процеса на 

взаимодействие и обратна връзка ученикът не участва, му се поставя отсъствие 

за съответния учебен час. 

8. Обменът на информация в електронната платформа да става в часовия диапазон 

между 8,00 ч. и 18,00 ч., като се зачита правото на лично пространство за всеки 

участник в образователния процес. 

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично със съдействието на заместник-

директорите по учебната дейност. 

 

Ирина Велкова 

Директор на СУ „Л. Каравелов“ 
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