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ЗАПОВЕД 

№ 268/24.11.2021 г.. 

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

образование, Заповед РД-09-4496/18.11.2021г. на МОН и във връзка с писмо изх. 

№РД- 21 – 3019 /22.11.2021 г. на Началника на РУО, гр. Бургас  

                                                Н А Р Е Ж Д АМ: 

1.За периода от 29.11./понеделник/ до 03. 12. 2021 г/петък/. включително 

обучението на учениците в СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър да  се осъществява 

както следва: 

А.  Паралелки: 

      І-А, I-Б, I-В, I-Г, I-Д ; 

     ІІ-А, IІ-Б, IІ-В, ІI-Г, IІ-Д ; 

     ІІІ-А, IІІ-Б, IІІ-В, IІІ-Г, IІІ-Д ;   

      ІV-А, IV-Б, IV-В, IV-Г, IV-Д ;                              

 Присъствено в сградата на училището/за  децата от І до ІV клас след     

отрицателен бърз антигенен тест, направен в училище / 

        V-А, V-Б, V-В, V-Г, V-Д; 

        VІІІ-А, VІІІ-Б, VІІІ-В; 

        ІХ-А, ІХ-Б, ІХ-В; 

        ХІ-А, ХІ -Б ХІ –В.          

Присъствено в сградата на училището                          

            

             Б.  Паралелки: 

       VІ-А, VІ-Б, VІ-В, VІ-Г, VІ-Д; 

       VІІ-А, VІІ-Б, VІІ-В, VІІ-Г, VІІ-Д; 

        Х-А, Х-Б; 

        ХІІ- А, ХІІ-Б. 

Обучение от разстояние в електронна среда./ОРЕС/ 
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2. Организация на присъственото обучение на учениците в сградата на 

училището. 

- Класовете, които провеждат обучение присъствено в сградата на училището, 
следват определения от началото на учебната година график на смените и на 
часовете  с начало: 
І и ІІ клас – 8,15 ч.; ІІІ клас.- 8,00; Vте класове – 13,20 ч., VІІІте , ІХте  и  ХІте клас – 07,30 ч. 

-  Стриктно се спазват мерките  за ограничаване на рисковете от разпространението 
на COVID – 19;/тестване с бърз антигенен тест на учениците от І. до ІV. клас преди 
първия час във вторник и четвъртък с изключение на тези със сертификатза 
преболедували или за изградени антитела,  задължително носене на маски в 
сградата на училището, лично осигурени/. 
 
- Достъпът до сградата на училището се осъществява през определените за целта 
входове; 
 
 -Обучението се осъществява в класните стаи по  утвърдената схема от началото на 
учебната година; 
 
  - Учебните часове по ФВС се провеждат на открито. 

3.Организация на обучение от разстояние в електронна среда.             

  - Осъществява се синхронно чрез електронната платформа  „ Гугъл класрум“; 
  
-   Учебните  занятия се провеждат по утвърденото седмично разписание и при 
следния почасов график : 
 

А. За учениците от гимназиален етап - продължителността на уч. час е 40 мин . 

Първа смяна 

1.ч.  7,30 – 8,10 ч. 

2.ч. 8,15 –  8,55 ч. 

3.ч. 9,05 – 9,45 ч. 

от 9,45 до 10,05 ч. – голямо междучасие 

4.ч. 10,05 – 10,45 ч. 

5.ч.10,55  - 11,35 ч.   

6.ч. 11,40 – 12,20 ч. 

7.ч.  12,25– 13,05 ч. 

Б. За учениците от прогимназиален етап продължителността на уч. час е 30 мин    

втора смяна: 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” –  ГР. НЕСЕБЪР 

ул. “Любен Каравелов” № 1  тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 тел./факс: 0554/4-28-49 

e-mail: nesebar_school@abv.bg                 www.sou-nessebar.org 

_______________________________________________________________________ 
 

 

1.час 13,20 – 13,50 

2.час 14,05 – 14,35 

3.час 14,55  - 15,25 

            от  15,25 – 15,55 г. – голямо междучасие 

4. час 15,55 – 16,25 

5. час 16,45 – 17,15 

6. час 17,30 – 18,00 

            7. час 18,15 – 18,45. 

В. Учениците от І  до  ІV клас, чиито родители  не желаят децата им да бъдат 

тествани в училище с  бързи антигенни тестове , нямат валидни докуменнти  за 

преболедували КОВИД 19 или за наличие на антитела, се обучават в ОРЕС по 

време на учебния час за учениците в присъствено обучение- по същото 

седмично разписание и по същия график.Същото се отнасят и за тези деца , 

които са записани в групите за ЦОУД. 

4. Учителите осъществяват обучението на учениците както следва: 

4.1.  В дните от седмицата, в които провеждат учебни часове с ученици от паралелки, 

обучавщи се присъствено и от паралелки, които се обучават синхронно от 

разстояние в електронна среда, изпълняват трудовите си задължения в сградата на 

училището в стаята на класа , който е в режим на ОРЕС. 

4.2.  В дните от седмицата, в които провеждат учебни часове само с ученици от 

паралелки, обучаващи се синхронно от разстояние в електронна среда, изпълняват 

трудовите си задължения в избрано от тях място – от дома си или в сградата на 

училището. 

4.3. В случаите, в които учителите изпълняват трудовите си задължения от дома си, 

учителите са длъжни да се явяват в сградата на училището, когато това се изисква 

във връзка с изпълнение на служебни задължения, които не могат да бъдат 

изпълнени от разстояние. 

4.4. Учителите отчитат извършената работа от разстояние в електронна среда чрез 

вписване на проведените учебни часове и консултации в електронния дневник. 

4.5. Планираните контролни се провеждат по график или  по преценка на 

преподавателя – след връщането на класа в присъствена форма в сградата на 

училището или от разстояние в електронна среда  . 
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5.Учениците в ОРЕС спазват правилата за работа в такава среда, както и 

задължението си да присъстват в часовете . 

Всяко отсъствие от часовете се извинява от класните ръководители по реда, 

определен от ПДУ и след уведомление от родител.. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учители , ученици и 

родители чрез изпращане по електронния дневник на училището и публикуване в 

сайта и във вайбър групите на класовете за сведение и изпълнение . 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

ИРИНА ВЕЛКОВА:................................. 

ДИРЕКТОР 

На СУ „ Любен Каравелов“- гр.Несебър 


