
 
 
 
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ 
 

5802 Плевен, ж.к. „Сторгозия“; канцелария: 064/678611; е-mail: st.zaimov@zaimov-pl.com 
 

 

 

 

З А П О В Е Д   

№ РД 16 – 364 / 28.10.2021 година   

град Плевен, област Плевен  

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31,  ал. 

1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на  учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, т. 8 от Заповед № РД – 01 – 856 от 19.10.2021г. 

на Министъра на здравеопазването, т.4 от Заповед № РД – 09 – 3596 от 20.10.2021 г. и Заповед  № РД – 09 – 3963 от 

28.10.2021 г на Министъра на образованието и науката, при спазване на чл. 40а, ал. 2, чл. 40  б от Наредба № 10 от 

01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование /изм. и доп. ДВ. бр.85  от 2.10.2020 г/ и в 

изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/  2022 година в условията 

на COVID- 19  

ОПРЕДЕЛЯМ  

1.Следния график за редуване на паралелките при присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна  среда  

За времето от 29.10.2021 година до 05.11.2021 година включително   

∙ присъствено се обучават I клас, II клас, III клас, IV клас и VII клас;  

∙ в обучение от разстояние в електронна среда са V клас, VI клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и XII клас  

За времето от 08.11.2021 година до 12.11.2021 година включително   

∙ присъствено се обучават V клас, VI клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и XII клас; ∙ в обучение 

от разстояние в електронна среда са I клас, II клас, III клас, IV клас и VII клас.  

2.Класните ръководители на паралелките от I– XII клас да запознаят учениците и родителите/настойниците с реда и начина за 

организиране на обучение от разстояние в  електронна среда при спазване на утвърденото седмично разписание на 

паралелката.  

3.Учителите, преподаващи учебните предмети в начален, прогимназиален и гимназиален етап, да организират и  

провеждат обучение от разстояние в електронна среда в Google Workspace, в класните стаи по предмети с  изключение 

на часовете по Физическо възпитание и спорт и по спортни дейности, и хореография, за които ще се  качват видеа и 

материали за самостоятелна подготовка.  

4.Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща  

обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, като:  

4.1.Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците във виртуалната класна стая; 

4.2.При необходимост училището може да предостави консултации (съгласно графика за консултации с ученици  по 

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

предмети за преодоляване на образователни дефицити.  



5.График на часовете на учениците от начален етап в ОРЕС, както следва:  

Първа смяна  

Пореден час  Учебен час 20 минути  почивка 

1  9,00 – 9,20 часа  9,20 – 9,30 часа 

2  9,30 – 9,50 часа  9,50 – 10,10 часа 

3  10,10 – 10,30 часа  10,30 – 10,40 часа 

4  10,40 – 11,00 часа  11,00 – 11,10 часа 

5  11,10 – 11,30 часа  11,30 – 11,40 часа 

6  11,40 – 12,00 часа  

 

 

ЦДО 1 – 4 клас  

Пореден час  Учебен час 20 минути  почивка 

1  13,00 – 13,20 часа  13,20 – 13,30 часа 

2  13,30 – 13,50 часа  13,50 – 14,00 часа 

3  14,00 – 14,20 часа  14,20 – 14,30 часа 

4  14,30 – 14,50 часа  14,50 – 15,00 часа 

5  15,00 – 15,20 часа  15,20 – 15,30 часа 

6  15,30 – 15,50 часа  

 

 

6.График на часовете на учениците от прогимназиален етап в ОРЕС, както следва:  

Първа смяна 

Пореден час  Учебен час 30 минути  почивка 

1  7,30 – 8,00 часа  20 минути 

2  8,20 – 8,50 часа  35 минути 

3  9,25 – 9,55 часа  20 минути 

4  10,15 – 10,45 часа  20 минути 



5  11,05 – 11,35 часа  20 минути 

6  11,55 – 12,25 часа  15 минути 

7  12,40 – 13,10 часа  

 

Втора смяна - ЦДО 

Пореден час  Учебен час 30 минути  почивка 

1  12,50 – 13,20 часа 20 минути 

2  13,30 – 14,00 часа 20 минути 

3  14,10 – 14,40 часа 20 минути 

4  14,50 – 15,20 часа 35 минути 

5  15,45 – 16,15 часа 20 минути 

6  16,25 – 16,55 часа  

7    

 

 

7.График на часовете на учениците от гимназиален етап в ОРЕС  

Първа смяна  

Пореден час  Учебен час 40 минути  почивка 

1  7,30 – 8,10 часа  10 минути 

2  8,20 – 9,00 часа  25 минути 

3  9,25 – 10,05 часа  10 минути 

4  10,15 – 10,55 часа  10 минути 

5  11,05 – 11,45 часа  10 минути 

6  11,55 – 12,35 часа  5 минути 

7  12,40 – 13,20 часа  

 

 

Втора смяна  

Пореден час  Учебен час 40 минути  почивка 



1  13,30 – 14,10 часа  10 минути 

2  14,20 – 15,00 часа  25 минути 

3  15,25 – 16,05 часа  10 минути 

4  16,15 – 16,55 часа  10 минути 

5  17,05 – 17,45 часа  10 минути 

6  17,55 – 18,35 часа  5 минути 

7  18,40 – 19,20 часа  

 

 

8.Цветелина Тодорова Калчева, ръководител направление „ИКТ“ и Пламен Иванов Дограмаджиян, специалист  

обработка на данни, координират работата на учителите, преподаващи на учениците от разстояние в електронна  среда.  

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите от начален, прогимназиален и  гимназиален 

етап, родителите/настойниците на учениците, координатора за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на 

заповедта възлагам на Емилия Николова Мелниклийска, ЗДУД и Ганка Нинова  Василева, ЗДУД.  

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по КТ.  

АННИ КЛИМЕНТОВА ПЕТКОВА   (П) 

Директор на СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен  


