
 

ЗАПОВЕД 

№ РД – 16 -1301/13.03.2020 г. 

На основание чл. 259 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД01 

– 124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки, 

свързани с разпространението на COVID - 19 на територията на Република България, във връзка с 

обявеното решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България - извънредно 

положение, писмо на Зам. – министъра на образованието и науката с вх. № АСД – 06 – 3764/13.03.2020 

г. в 132. СУ за предприемане на бързи мерки за непрекъснат учебен процес и активна комуникация, и 

писмо с изх. № РУО1 – 6640/13.03.2020 г. на Началника на РУО – София – град за създаване на 

организация за провеждане на обучение в електронна среда, 

НАРЕЖДАМ 

1. Считано от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. да се провежда дистанционно обучение и да се осигури 

активна комуникация между учители, ученици и родители през електронната платформа 

SHKOLO.BG. 

2. Всеки родител се задължава да осигури присъствието и активността на детето/ученика в 

основната електронната платформа за 132. СУ - SHKOLO.BG.  

3. Всеки педагогически специалист може да избере и друга платформа или начин на електронно 

обучение, с която да поставя задачи към учениците. 

3.1.Всеки педагогически специалист в периода от 08.00 до 09.30 ч., ежедневно изпраща 

материали, линкове към безплатни образователни ресурси, поставя конкретни задачи – 

индивидуални или групови на учениците/ класовете, на които преподава. 

3.2.От 09.30 до 12.30 ч. учениците поддържат активна обратна връзка с учителите, чрез 

извършване на поставените задачи, поставяне на допълнителни въпроси, оказване на 

подкрепа на ученика от учителя за изпълнение на упражненията, както и допълнителни 

разяснения на урочната единица и други.  

3.3.При изпълнение на т.3.1. и т.3.2. се включват в обхвата на работа максимален брой ученици 

от класовете. 

3.4.За деца от ПГ – 5 –г., ПГ – 6 г. и ученици от 1 – 4 клас, в дейностите се  включват родителите 

на децата/учениците.  

3.5.За 1 – 2 клас се акцентира основно на следните предмети: 

 Български език и литература; 

 Математика; 

 Човекът и обществото; 

 Човекът и природата. 

ОСОБЕНОСТИТЕ за 1 – 2 клас са следните:  

 В 1. и във 2. клас не са обучавани да работят на компютър; 

 Работата с устройство следва да е под надзор на родител; 

 Цялата комуникация между учител и родител следва да е през родителя. 

 

3.6.За 5 – 7 клас се акцентира основно на следните предмети: 

 Български език и литература; 

 Математика; 

 История и цивилизация; 

 География и икономика; 

 Човекът и природата; 

 Химия и опазване на околната среда; 

 Биология и здравно образование; 



 Физика и астрономия. 

ОСОБЕНОСТИТЕ за 5 – 7 клас са следните: 

 Необходими са ясни, точни и кратки материали; 

 Не е подходящо да бъдат заринати с възможни сайтове и линкове, материали и препоръки. 

 

3.7.За 8 – 12 клас се акцентира основно на следните предмети: 

 Български език и литература; 

 Математика; 

 История и цивилизация; 

 География и икономика; 

 Химия и опазване на околната среда; 

 Биология и здравно образование; 

 Физика и астрономия. 

ОСОБЕНОСТИТЕ за 5 – 7 клас са следните: 

 Възможно е да се препоръчат повече материали, без да е необходимо по всички да се работи. 

 

4. Всички класни ръководители, осигуряват активна електронна комуникация с родителите за 

проследяване на процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние. Напомнят за: 

 необходимото съдействие от родителите за осигуряването на електронни профили; 

 постоянна обратна връзка на родителя  от детето си за учебното съдържание, което е 

споделено от училището за деня, съответно от учителя; 

 необходимостта от осигуряване на родителски контрол върху участието на 

децата/учениците в дистанционния учебен процес. 

5.  Предпоставка за поддържането на непрекъснатостта на обучението, чрез преподаване и 

учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността на уменията на 

всички участници в учебния процес. 

5. Настоящата организация поставя началото на бъдеща системна работа за ефективно осигуряване 

и осъществяване на дистанционна форма на обучение.  

6. Алгоритъмът на работа за обучение в електронна среда е отворен да се допълва и обогатява в 

процеса на работа. 

7. Срокът и обхватът на настоящата заповед може да бъде променен в зависимост от развитието на 

епидемичната ситуация в страната с разпространението на COVID – 19. 

8. Съгласно Правилника за дейността на 132. СУ и Етичния кодекс на училищната общност всички 

педагогически специалисти, ученици и родители се задължават да спазват конкретни правила за 

етично поведение, регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в 

интернет, кибертормоз и други заплахи. Общото съдействие гарантира безопасността на децата и 

учениците в онлайн среда. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички родители и ученици, чрез електронната платформа 

SHKOLO.BG от В. Найденова – ПГ – 7 клас и Ф. Табачка – 8 – 12 клас. 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично! 

     Директор: ……..П…………… 

/Детелина Царвулкова/ 

 

 

 

 


