
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” 

ГРАД ПЛЕВЕН
5802, ж. к. „Сторгозия”, тел.: 064/850-567, www.su-yavorov-pl.com 

e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

ЗАПОВЕД 
№ 466/05.05.2021 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО) - обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., [...] изм. и дои. бр. 82 от 18.09.2020 г., чл. 
31, ал. 1, т. 34 и ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., 
в сила от 02.08.2019 г., изм. и дои. ДВ, бр. 101/27.11.2020 г.), във връзка със Заповед № РД09- 
1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, при условията на чл. 115а, ал. 1 от 
ЗПУО и чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2020 г. за организация на дейностите в училищното 
образование (обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., [...], изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.) и решение 
на Педагогическия съвет - Протокол № 4/25.11.2020 г.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Присъствени учебни занятия за учениците от паралелките V - XII клас в периода 01.05.2021 
- 31.05.2021 г., както следва:

1.1. от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. включително се обучават присъствено учениците от 
паралелките V, VIII, IX, X, XI и XII клас;

1.2. от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. включително се обучават присъствено учениците от 
паралелките V, VI, VIII, IX, X, XI и XII клас;

1.3. от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. включително се обучават присъствено учениците от 
паралелките VI, VII, VIII, IX, X и XI клас.

2. Учебни занятия в условията на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за 
учениците от паралелките V -XI клас в периода 01.05.2021 -31.05.2021 г., както следва:

2.1. от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. включително ОРЕС се провежда с учениците от 
паралелките VI и VII клас;

2.2. от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. включително ОРЕС се провежда с учениците от 
паралелките VII клас;

2.3. от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. включително ОРЕС се провежда с учениците от 
паралелките V клас.

ОРЕС да се извършва съгласно седмично и дневно разписание на часовете с начало 08.00
часа и продължителност на учебния час 30 минути, както следва:

V - XII клас 
(учебен час с продължителност 

30 минути)

Дейности при целодневна организация на учебния ден 
V - VI клас

(учебен час с продължителност 30 минути)
1. час: 8.00 - 8.30 Обяд и организиран отдих: 13.00 - 14.10/при ЧК 13.40 - 14.10
Междучасие: 8.30 - 8.50 (20 минути) 1. час самоподготовка: 14.10 - 14.40
2. час: 8.50 - 9.20 Междучасие: 14.40 - 14.50 (10 минути)
Междучасие: 9.20 - 9.40 (20 минути) 2. час самоподготовка: 14.50 - 15.20
3. час: 9.40 - 10.10 Междучасие: 15.20 - 15.30 (10 минути)
Голямо междучасие:
10.10 - 10.40 (30 минути)

3. час самоподготовка: 15.30 -16.00

4. час: 10.40 - 11.10 Междучасие: 16.00 - 16.10 (10 минути)
Междучасие: 11.10 - 11.30 (20 минути) 4. час занимания по интереси: 16.10 - 16.40
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V - XII клас 
(учебен час с продължителност 

30 минути)

Дейности при целодневна организация на учебния ден 
V - VI клас

(учебен час с продължителност 30 минути)
5. час: 11.30-12.00 Междучасие: 16.40 - 16.50 (10 минути)
Междучасие: 12.00 - 12.20 (20 минути) 5. час занимания по интереси: 16.50 - 17.20
6. час: 12.20 - 12.50
Междучасие: 12.50 - 13.10 (20 минути)
7. час: 13.10-13.40

OPEC да се извършва в електронната платформа MS Teams, където след всеки проведен 
час да се генерира и запазва присъствен списък на участниците, който да се съхранява в 
специална папка и да се представя при поискване от директора или ЗДУД.

Дистанционно проведените учебни часове, поставените оценки и отсъствия да се 
отразяват в електронния дневник на училището.

Присъствените учебни занятия, консултациите, индивидуалните часове и изпитите да се 
провеждат в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и 
училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, 
публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез 
официалните канали за комуникация от ЗДУД Вилма Великова.

Класните ръководители да запознаят със заповедта учениците от паралелките V - XII клас 
и техните родители.

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява лично от директора.


