
Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 

гр. Козлодуй, ул. Тодор Каблешков № 1, 0973/80886, kim_kozloduy@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 548 от 25.01.2022 г. 

 

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

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2, 4, 24 и 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти в изпълнение на т.1.1.2.1 Прилагане на мерки за ограничаване 

разпространението на Covid-19 в образователната система от Националния оперативен 

план за справяне с пандемията от Covid-19, приет с РМС №9 от 13.01.2022 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от 

групите за целодневна организация на учебния ден IV сборна, V сборна и  VI 

сборна за периода от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. 

2. В периода от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. заниманията в групите за целодневна 

организация с учениците от посочените в т.1 групи да се провеждат в ОРЕС чрез 

средствата на информационно-комуникационните технологии както следва: 

2.1. Заниманията за самоподготовка и дейности по интереси в групите за 

целодневна организация се провеждат синхронно в платформа Школо по 

утвърденото седмично разписание за първия учебен срок. Учениците и 

учителите участват в синхронното обучение с включени камери. Началото 

на всеки учебен час в ОРЕС съвпада с началото на учебните часове при 

присъствено обучение съгласно графика, публикуван в сайта на училището 

на адрес https://www.kim-kozloduy.com/docs/dnewen_rejim.pdf . 

2.2. Продължителността на учебните часове при ОРЕС за пряка учебна работа в 

електронна среда е съобразно чл.7, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, а именно: 20 минути 

за учениците от начален етап и 30 минути за учениците от прогимназиален 

етап. Времето до края на часа съгласно утвърдения дневен график по 

https://www.kim-kozloduy.com/docs/dnewen_rejim.pdf


преценка на педагогическия специалист се използва за индивидуално 

консултиране, разговори с ученици, разтоварващи дейности, почивка. 

2.3. При синхронно обучение учениците получават закъснения, отсъствия и 

оценки съгласно правилата за присъствено обучение. 

2.4. Учителите спазват всички правила за поверителност на информацията и 

ежедневно напомнят на учениците безопасните правила за ползване на 

интернет. 

 

С настоящата заповед чрез публикуване в сайта на училището и платформата 

Школо да бъдат запознати всички педагогически специалисти и ученици от посочените 

групи и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

 

................................... 

ИВАЙЛО АСЕНОВ 

Директор на СУ “Св. св. Кирил и Методий” 

гр. Козлодуй 

 

 


