
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
гр. Две могили, обл. Русе 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

тел: 08141/28-76, e-mail: soudvemogili@mail.bg 

 
                                             

ЗАПОВЕД 

№ 176 / 10.11. 2020 г. 

 

   На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1 от 

Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. 

на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични 

мерки на територията на Република България, доклад с изх. № 106/1011.2020 г. до 

министъра на образованието и науката  с предложение за преминаване към обучение от 

разстояние в електронна среда за учениците от V, VI и VII клас при СУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. От 10.11.2020 г. до 24.11.2020 г. включително да се премине от присъствено 

обучение към обучение в електронна среда от разстояние с учениците от V, VI и VII 

клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе. 

 

       2. Срокът за обучение на учениците от гимназиален етап в електронна среда от 

разстояние се удължава от 13.11.2020 г. до 24.11.2020 г. включително. 

 

       3. Образователният процес от разстояние в електронна среда да се реализира от 

педагогическите специалисти синхронно, асинхронно или смесено с помощта на 

информационните и комуникационните технологии -  чрез възможностите на 

електронната платформа Microsoft Teams и електронния дневник „Школо“, 

електронните ресурси на Клет, Просвета, „Уча се“ и др. Конкретният начин за 

осъществяване на обучението се определя, като се отчитат възрастовите особености на 

учениците, интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните 

умения на участниците в процеса. По изключение, когато липсва обективна 

възможност за осъществяване в електронна среда на обучението от разстояние с някои 

от учениците, може да се прилага всеки друг подходящ начин, който осигурява 

ефективност и непрекъснатост на процеса – чрез телефон, SMS-съобщение. При 

обучението от разстояние в електронна среда учителите осигуряват оптимална заетост 

на учениците с цел придобиването на основни резултати от обучението, определени в 

учебните програми. Обучението в електронна среда и от разстояние е за нови знания и 

за затвърждаване на изученото учебно съдържание по предметите за съответния клас. 

  

       4. Организирането и провеждането на обучението се извършват от учителите при 

спазване на седмичното разписание на учебните часове за първия учебен срок на 

учебната 2020/2021 г. 

 

       5. Отчитането на проведените учебни часове от педагогическите специалисти се 

осъществява чрез вписване на преподадения учебен материал  в електронния дневник 

„Школо“. 

 



 

  

        6. Учебният час за учениците от VIII – XII клас в електронна среда е с 

продължителност 30 минути, при спазване на часовия график за начало и край на 

учебните часове и начало и край на междучасията. 

 

       7. За времето на преустановяване на присъствените учебни занятия в училище се 

извършва текущо оценяване на учениците по смисъла на Наредба № 11/01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. Оценките от обучението от 

разстояние учителите вписват в електронния дневник „Школо“. 

 

        8. На учениците, които системно не участват в процеса на обучението в електронна 

среда и от разстояние, се пишат отсъствия по неуважителни причини. 

 

        9. Груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда за учениците 

от прогимназиален етап се преустановяват.  

 

        Настоящата заповед влиза в сила от 11.11.2020 г. и се прилага до 24.11.2020 г. или 

до второ нареждане. 

  

        Заповедта да се доведе до знанието на учениците от V – VII клас и  всички 

педагогически специалисти за сведение и изпълнение. 

         Контролът по изпълнението на заповедта е на директора. 

 

 

ЕЛКА МАРИНОВА 

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Две могили, обл. Русе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


