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ЗАПОВЕД 

№ 208/23.11.2021 г. 

 

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 29.11.2021 г. до 

второ нареждане 

 

На основание чл. 259, ал. 1, т.1 от ЗПУО и заповед-РД-21-3019/22.11.2021 г. на Началника 

на РУО-Бургас и информация от РЗИ — Бургас, изх. № 11-47/22.11.2021 г., относно 

завишена заболеваемост от Covid 19 за периода 08.11.2021 г. 21.11.2021 г., е видно, че за 

Община Бургас е достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 хиляди души.  

 

                                                   НАРЕЖДАМ: 

 

1. Всички ученици от I-ви до  XI-ти клас включително да се обучават в ОРЕС  по 

установеното и утвърдено от РЗИ седмично разписание до второ нареждане, с 

изключение на учениците от I-ви и II-ри клас, чиито родители са подали декларации 

за съгласие за тестване с неинвазивни тестове за Ковид 19, които обучават 

присъствено в училище Учениците да преминат на  обучение от разстояние в 

електронна среда като преподавателите провеждат занятия от класните стаи или в 

домашни условия  с помощта на ИКТ в платформата MS Teams, а учениците се 

обучават в домашни условия. ОРЕС да се провежда синхронно,  като отсъствията и 

оценките на учениците да се нанасят в Школо.бг. Класните ръководители 

персонално да уведомят учениците за променените изисквания. Срок на изпълнение-

16:00 часа на 26.11.2021 г.  

2. Във връзка с това Техническият екип за организиране на онлайн обучение с председател 

г-жа Иванка Геведжова да подготви  технически устройства в стаите на учениците от 

началния,  прогимназиалния и гимназиалния етап, да се осигури достъп до интернет-срок 

за изпълнение-16:00 часа на 26.11.2021 г. 

3. Всички преподаватели, които ще провеждат ОРЕС в домашни условия, следва да 

попълнят декларации. 

4. Обучението на учениците от гимназиалния етап да е  с 40 минутен час: 



5. Обучението на учениците от  VII-ми клас е с продължителност 30 минутни часове, като 

началният час за провеждане съвпада с утвърдения график за обучение на учениците в 

гимназиалната степен. 

 

6. ЦОУД- VII-ми клас за времето от 29.11.2021 г. до второ нареждане да се провежда в ОРЕС 

по следното седмично разписание: 

-14:00-15:00 – самоподготовка 

-15:15-16:15 – Математика 

-16:30-17:30 – БЕЛ 

-17:45-18:45 – Занимания по интереси 

 

7. ЦОУД-Ia и IIa за времето от 29.11.2021 г. до второ нареждане да се провежда в ОРЕС по 

следното седмично разписание: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Обучението на учениците от Ia и IIa клас да се провежда в ОРЕС за времето от 29.11.2021 

г. до второ нареждане по утвърденото седмично разписание с 20 минутни часове, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Извънкласната дейност „Занимания по интереси” за учениците от VIIа, VIIIa, IXa, Xa, 

XIa клас да се организира  в обучение от разстояние в електронна среда по установения в 

началото на годината график.  
10. Обучение на деца в КФО, ИФО и със СОП  да продължи  в ОРЕС. 

11. Класните ръководители да информират социалния работник за трайно отсъстващи от 

обученията ученици, за което всеки петък да се подготвят писма до родителите за отсъствия 

и липса на обратна връзка. 

12. Докладите на преподавателите в ОРЕС да се изпращат след проведените учебни занятия 

до края на работния ден. 

 

 

1. 13:00-13:20 

2. 13:30 – 13:50 

3. 14:05 – 14:25 

4. 14:40 – 15:00 

1. 9:00 – 9:20 

2. 9:35 – 9:55 

3. 10:15 – 10:35 

4. 10:50 – 11:10 

5. 11:25 – 11:45 

6. 11:55 – 12:15 



 

Виктор Григоров: 

                          /Директор/ 

 

 

 

 

 

Запознати със заповедта: 

 

Педагогически персонал: 

 

 

№ Име и фамилия Подпис 

 

1 Станка Узова  

2 Галина Вълкова  

3 Миглена Христова  

4 Дарина Бойчева  

5 Христина Ганева-Брадева 

 

 

6 Ваня Иванова 

 

 

7 Мирслава Славова 

 

 

8 Галина Банкина 

 

 

9 Георги Георгакиев 

 

 

10 Русин Бориславов 

 

 

11 Любка Петкова 

 

 

12 Милена Иванова 

 

 

13 

 

Иванка Геведжова 

 

 

14 Антония Колева 

 

 



 

 

 

 

 

15 Диана Минчева 

 

 

16 Галина Янкова 

 

 

17 Гита Арнаудова 

 

 

18 Дарина Русенова 

 

 

19 

 

Анелия Вичева  

20 Гергана Раева  

 

21 Валя Стайкова 

 

 

22 Снежина Георгиева  

 


