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З А П О В Е Д 

№ 84 

гр. Враца, 13.10.2021 г. 

 

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

чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 40а, ал. 2, чл. 40в, т. 3 и 

т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

съобразно Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата на МОН и Раздел V „Действия в зависимост от различните нива 

на заболяемост в училището“ от приетите Правила за обучение и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка в НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца и поради 

предписание на РЗИ – Враца за заболял учител 

 

НАРЕЖДАМ: 

1. В периода 13-22.10.2021 г. обучението на учениците от група ЦОУД IV Б,Г клас на 

НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца и подкрепата за личностното им развитие да се 

осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии в MS Teams платформата във 

връзка с карантиниране на групата.  

2. Класните ръководители на паралелки IV Б и IV Г клас работят в ОРЕС с 

карантинирани деца и едновременно с това присъствено с некарантинираните 

ученици в определените им класни стаи по утвърдените учебни планове и 

подсигурените от училището лаптопи за онлайн часовете. 

3. За времето на карантиниране на учениците класният ръководител на IV Б клас 

провежда обучение в ОРЕС на група ЦОУД IV Б,Г клас по приложен и утвърден с 

настоящата заповед график. 

4. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 

оценяване: 

a. Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

b. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с 

учениците чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

c. Учителят да предоставя консултации (съгласно графика за консултации с 

ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и 
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обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за 

преодоляване на образователни дефицити; 

d. Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11/01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат 

като поставяните оценки се мотивират и станат ясни на учениците и 

техните родители. 

5. На учениците се поставят отсъствия при условията на чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

6. По време на обучението на учениците в ОРЕС, родителите имат следните 

задължения: 

6.1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за 

пълноценно участие в обучението;  

6.2. да поддържат редовна комуникация с учителя, осъществяващ обучението 

от разстояние в електронна среда и да се осведомяват за участието, успеха и 

развитието на детето си;  

6.3. да съдействат за спазването на училищните правила за провеждане на 

обучението;  

6.4. да осигуряват редовното участие на учениците и своевременно да 

уведомяват класния ръководител за отсъствия по уважителни причини;  

6.5. да подпомагат процеса на самоподготовката им и да съдействат за 

изграждане на навици за самостоятелно учене. 

7. В случай, че ученик няма подсигурено техническо устройство за обучение от 

разстояние, му се осигурява лаптоп, предоставен на училището по проект 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ срещу 

приемно-предавателен протокол. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на учителите на 4.б и 4.г клас срещу подпис за 

сведение и изпълнение и да се публикува на вниманието на родителите в сайта на училището, 

раздел ОРЕС от длъжностните лица по поддръжката му. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директора по учебната 

дейност. 
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