
 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 707 

29.04.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; чл. 40а – 40в от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование; Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на 

здравеопазването и в изпълнение на Алгоритъм за превключване към обучение от 

разстояние в електронна среда, утвърден със Заповед № 26/15.09.2020 г. на директора на СУ 

„Димитър Маринов“ град Лом  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Считано на 05 и 07 май 2021 г. и от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г., включително, 

учебният процес в класовете в начален етап, V-VI, VIII-XII клас да се осъществява 

присъствено. 

2. Считано на 05 и 07 май 2021 г. и от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г., включително, 

преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от седми клас. 

3.Обучението от разстояние да се осъществява синхронно, чрез използване на средствата 

на информационните и комуникационни технологии в електронната платформа Microsoft 

Тeams при спазване на действащото седмично разписание на учебните часове в присъствена 

форма. 

4. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка и текуща обратна връзка за резултатите от обучението и текущо оценяване.  

5. Обучението е задължително за всички ученици, включва и контрол върху 

присъствието в учебните часове и отбелязване на всички отсъстващи в електронния дневник 

на училището. 

6. Провеждане в електронна среда на допълнителните консултации по учебните 

предмети за учениците, които не са разбрали учебния материал, при спазване на утвърдения 

график. 

7. Провеждане в електронна среда на груповите извънкласни занимания за учениците от 

5 до 12 клас, при спазване на утвърдените графици. 

Със заповедта да се запознаят учениците, учителите за сведение и изпълнение и, по 

подходящ начин, родителите на учениците за сведение. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Божидарка Божинова, заместник-

директор, учебна дейност. 

 

 

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 

Директор на СУ „Димитър Маринов“ град Лом 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 705 

29.04.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 40а – 40в от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование; чл. 31. (1), 1, 2, 3, 4 и 24 от Наредба 

№ 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед на Министъра на образованието 

и науката № РД 09-1028 от 29.04.2021 год. и в изпълнение на Алгоритъм за превключване 

към обучение от разстояние в електронна среда, утвърден със Заповед № 26/15.09.2020 г. на 

директора на СУ „Димитър Маринов“ град Лом 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН на часовете за учениците от 1 до 12 клас, 

на 05 и 07 май 2021 г. и от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЕТАП /1-4 КЛАС/ – ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

I - II клас                          III – IV клас                                     Групи  за ЦДОУД 

 

1 ч. 08:30 – 09:05           1 ч. 08:05 – 08:45         12:30 – 13:50  Организиран отдих, обяд - 2 часа 

2 ч. 09:15 – 09:50           2 ч. 08:55 -  09:35         14:00 – 15:20  Самоподготовка – 2 часа 

3 ч. 10:10 – 10:45           3 ч. 09:55 – 10:35         15:30 – 16:50  Дейности по интереси - 2 часа 

4 ч. 10:55 – 11:30           4 ч. 10:45 – 11:25 

5 ч. 11:40 – 12:15           5 ч. 11:35 – 12:15 

                                        6 ч. 12:25 – 13:05 
 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП /5 и 6 КЛАС/ – ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА 

ОБУЧЕНИЕ 1 СМЯНА: 

1 ч. 07:30 - 08:10  

2 ч. 08:15 - 08:55 

3 ч. 09:05 - 09:45  

4 ч. 10:05 - 10:45  

5 ч. 10:55 - 11:35  

6 ч. 11:45 - 12:25  

7 ч. 12:30 - 13:10 
  

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП /8, 9, 10, 11 и 12 КЛАС/ - ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА 

ОБУЧЕНИЕ 2 СМЯНА: 

1 ч. 13:30 - 14:10 

2 ч. 14:15 - 14:55 

3 ч. 15:05 - 15:45 

4 ч. 16:05 - 16:45 

5 ч. 16:55 - 17:35 

6 ч. 17:45 - 18:25 

7 ч. 18:30 - 19:10 



 

ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС 1 СМЯНА – 7 КЛАС  

1 ч. 07:30 - 08:10  

2 ч. 08:15 - 08:55 

3 ч. 09:05 - 09:45  

4 ч. 10:05 - 10:45  

5 ч. 10:55 - 11:35  

6 ч. 11:45 - 12:25  

7 ч. 12:30 - 13:10 

 

1. Присъствените учебни занятия в училището за учениците от гимназиален, 

прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените 

от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки 

за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-

2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на 

Министерство на образованието и науката. 

2. Обучението в електронна среда за учениците от седми клас се осъществява синхронно, 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии в 

електронната платформа Microsoft Тeams при спазване на действащото седмично 

разписание на учебните часове в присъствена форма. 

3. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка и текуща обратна връзка за резултатите от обучението и текущо оценяване.  

4. Обучението е задължително за всички ученици, включва и контрол върху присъствието в 

учебните часове и отбелязване на всички отсъстващи в електронния дневник на училището. 

5. Провеждане в електронна среда на допълнителните консултации по учебните предмети 

за учениците, които не са разбрали учебния материал, при спазване на утвърдения график. 

6. Провеждане в електронна среда на груповите извънкласни занимания, при спазване на 

утвърдените графици. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и родители 

чрез електронния дневник и да се публикува на интернет страницата на училището. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Божидарка Божинова, заместник-

директор, учебна дейност. 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 

Директор на СУ „Димитър Маринов“ град Лом 
 


