
 
 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-669 

Монтана, 19.03.2021 г. 

 

 На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал.1 и чл. 115а, ал. 1 и 6 от ЗПУО, чл. 31, ал. 

1, ал. 2 т. 2 и 3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел І, т. 1 

и 2 от Заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министерство на здравеопазването за 

въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република 

България, чл. 7, ал. 6, чл. 11, ал. 6, чл. 38, ал. 6, чл. 40б, ал. 1, 3 и 5, чл. 40в, т. 1 и 3 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 

решение на ПС, Протокол № 2/26.11.2020 г., 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. За периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците, записани в 

дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение да се осъществява от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии 

2. Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците в ІІІ - то 

училище за същия период да се провежда в електронната платформа MS Teams. 

3. За учениците, които нямат достъп до интернет и учениците със СОП да се 

подготвят образователни материали на хартиен носител и да се поддържа контакт с тях 

и родителите им по телефона. 

4. Класните ръководители да създадат организация и поддържат непрекъснат 

контакт с родители и ученици и при необходимост съдействат за нормалното протичане 

на ОРЕС. 

5. По време на провеждането на ОРЕС учебните часове се извършват със синхронно 

взаимодействие на учителя с учениците, като се осъществява текуща обратна връзка за 

резултатите от обучението. 

6. Обръщам внимание на учениците, че по време на обучението в електронна среда 

за безпричинно отсъствие от часовете се отразят отсъствие по неуважителни причини. 



7. Класните ръководители да променят в електронния дневник седмичните 

разписания на класовете, при условията на извънреден дневен режим, ътвърден със 

Заповед № РД-13-987/14.09.2021 г.. 

8. Класните ръководители да запознаят родителите и учениците с информацията за 

прекратяването на присъствените учебни занятия и създадената организация за 

провеждането им в елктронна среда от разстояние. 

9. Заместник-директорът по учебната дейност – г-жа Людмила Любомирова 

Крумова да уведоми, чрез електронния дневник на училището, всички родители и 

ученици за преминаването в ОРЕС и промяната на дневното разписание на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директора по 

учебната дейност (ЗДУД) – г-жа Людмила Любомирова Крумова. 

С настоящата заповед да бъдат запознати срещу подпис ЗДУД и целият персонал 

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

МАРИАНА КАЛЕЕВА………../п/………. 

Директор на ІІІ ОУ – Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


