
 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 

ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩ.ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ.ПЛЕВЕН 
5980 Червен бряг, ул.”Ал.Стамболийски”№6                   тел. 0659/9- 80-78, +359879590339 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-14-153 от 12.11.2021г. 

  
 

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО,  т.4 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021г. на 

министъра на здравеопазването  и Заповед №09-4201 от 05.11.2021г. на министъра на 

образованието и науката, чл. 31, ал. 1, т. 1-4 и 24 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 40в, т. 2 от Наредба 10/2016 г. за организацията на дейностите в 

училищното образование, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, 

чл.4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба 4/2017 г. за нормиране и заплащане на  

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. От 16.11.2021г. до 19.11.2021г. обучението на учениците от 2, 1-3, 4,  и 7 клас, 

записани в дневна , индивидуална и комбинирана форма на обучение да се 

осъществява  доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии. 

2. От 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас; 

 

3. Обучението да се осъществява  в платформата MS Teams синхронно, а при 

обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез 

групи в социалните мрежи. 

4.ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената с 

моя организация на учебния ден  

5. На учениците се поставят остъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

6. .ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на 

работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е 

съобразно утвърденото седмично разписание за Първи учебен срок на учебната 

2021/2022 г. 

7.Дейностите по чл. 15, т. 1-4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование 



могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на 

педагогическите специалисти. 

8.При провеждане  в присъствена среда на на груповите извънкласни дейности, 

дейности по интереси, занимални и други, да не се допуска смесване на ученици 

от различни паралелка.Планираните занятия в групите за занимания по интереси 

могат да се провеждат в платформата MS Teams синхронно, а при обективна 

невъзможност от използването й – могат да се осъществяват синхронно чрез 

групи в социалните мрежи или да се отложат. 

9.Групите по проект „Подкрепа за успех“ да спазват разпорежданията на 

ръководителя на проекта. 

10.УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ на час ІІ,І- ІІІ и ІV  клас 

ОРЕС 

 VІІ клас 

ОРЕС 

1 час   8.00 -8.20  8.00 -8.30 

2 час    8.45- 9.05   8.45- 9.15 

3 час   9.35- 9.55  9.35- 10.05 

4 час   10.30-10.50 10.30-11.00 

5 час   11.25-11.45 11.25-11.55 

6 час 12.15- 12.35 12.15- 12.45 

7 час 12.45 -13.05 13.05 -13.35 

№ на час V и VІ клас 

Присъствено 

1 час   8.00 - 8.40 

2 час    8.50- 9.30 

3 час   9. 40-10.20 

4 час   10.40-11.20 

5 час    11.30-12.10 

6 час   12.20- 13.00 

7 час   13.10- 13.50 



 

11.УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЦДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 
        Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти и учениците   

 
Петя Георгиева 

Директор на ОУ “Алеко  

Константинов” - гр.Червен бряг 

 

 

 

 

 

 

№ на час ОРЕС 

1 час   12.40 -13.00 

2 час    13.10- 13.30 

3 час   13. 40-14.00 

4 час   14.10-14.30 

5 час    14.40-15.00 

6 час   15.10- 15.30 

  

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1. Денчо  Вълчев Старши учител  

2. Анна  Генова Старши учител  

3. Янка  Вълчева Старши учител  

4. Цветелин Цветанов Учител  

5. Рени Георгиева Старши учител  

6. Дарина Ненчева  Старши учител  

7. Мариета Димитрова учител  

8. Александра Кръстева Старши учител  

9. Стефка Бинева  Учител  

10. Зорница Николаева Учител  

11. Ваня Димитрова Старши учител  

12. Ивелина Цветанова Ресурсен учител  

13. Искра Василева Логопед/Психолог  
 

 



 
 


