
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ВРАЦА 

 бул.”Демокрация”, 32;  092/626276; e-mail: vazov.ivan.vr@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 812–72/22.10.2021 г. 

На основание чл.259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 и чл. 177, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 193, ал. 1от Наредбата за приобщаващото образование, чл. 3, ал. 4 

и чл. 40а, ал. 1 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование и във 

връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № 

РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, Заповед № РД-01-

275/20.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Учениците от I - IV клас да преминат в обучение от разстояние в електронна 

среда, считано от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г. включително. 

2. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно и 

включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите 

от обучението и оценяване. 

3. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове включват синхронен урок, самоподготовка и синхронно взаимодействие на 

учителя с ученика. 

4. Обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се 

осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна 

среда индивидуално или в група. 

5. Продължителността на дистанционния учебен час е 20 минути и се провежда 

в електронната платформа Teams. 

6. В периода на ОРЕС учителите водят електронния дневник на училището.  

7. На учениците, за които се установи, че не участват в ОРЕС, се вписват 

отсъствия по уважителни и неуважителни причини.  

8. За организиране на обучението от разстояние в електронна среда на учениците и 

учителите, които не са обезпечени с технически средства и/или интернет, се осигуряват и 

раздават налични от училището с приемо-предавателен протокол по списък /Приложение 1/. 

9. Графикът на учебния процес и седмичното разписание за периода на ОРЕС се 

изменя по класове и паралелки /Приложения 2-17/. 

10. В периода на ОРЕС ресурсният учител, психологът и логопедът работят с учениците 

за обща и допълнителна подкрепа по график /Приложения 18-20/. 

11. Заповедта и приложенията към нея да бъдат публикувани на електронната страница 

на училището и с нейното съдържание да бъдат запознати родителите на учениците по 

установените канали за комуникация между класния ръководител и родителите. 

12. В периода на ОРЕС от директора и заместник-директорите се осъществява 

непрекъснат контрол на провежданите учебни часове и при констатирани пропуски 

своевременно се предприемат мерки за тяхното отстраняване. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Георгиева – заместник-директор. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти срещу подпис 

за сведение и изпълнение. 

 

 

Малина Николова 

Директор 
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