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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-07- 119/30.11.2020 г. 

 

НА ОСНОВАНИЕ 

 
Чл. 259 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 

1, т.24 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на 

здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията 

на Република България и във връзка със заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. и № РД-

09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и Решение на ПС от 

27.11.2020 г. 

 
НАРЕЖДАМ: 

 

1. В периода от 30.11.2020 г. до 04.12.2020 г. /една седмица/ обучението на 

учениците от I – III клас в дневна форма да се осъществява под формата на проектни 

дейности, а следващите две седмици, които са неучебни за периода 07.12.2020 г. до 

21.12.2020 г. да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща 

подкрепа. 

2. В периода 30.11.2020 г. до 11.12.2020 г. /две седмици/ дните да са неучебни за 

учениците от IV-VI клас, а дните да се използват за компенсиращи мерки, занимания по 

интереси и/или обща подкрепа. Дните за периода 14.12.2020 г. до 21.12.2020 г. /една 

седмица/ да се използват за компенсиращи мерки. 

3. Всички педагогически специалисти да преминат към работа в електронна среда 

от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно 

обучение на учениците, на които преподават.  

4. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет астрономични часа 

дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, 

провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка 

на тестове и контролни работи, реализация на проектни дейности и подготовка и 

разпечатване на материали на хартиен носител. Дистанционното обучение да се 

организира от всеки учител. 

5. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от 

дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищна сграда при 

засилена дезинфекция и не допускане на струпване на хора в една класна стая/ 

помещение. Задължително използват лични предпазни средства и спазват дистанция 

минимум 2 м. 

6. Педагогическият специалист с подкрепящи функции (психолог) да извършва 
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своята дейност /консултативна и корекционна/ чрез работа от дома използвайки 

средствата за електронна комуникация посочени в т.1 на настоящата заповед. 

7. Педагогическите специалисти отчитат работното си време във формуляр за 

отчитане на работно време в условията на извънредна епидемиологична обстановка. 

 

Настоящата заповед влиза в сила считано от 30.11.2020 година и се прилага до 

21.12.2020 г. или до второ нареждане. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти 

чрез официалния канал за комуникация и сайта на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
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