
                   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул.”България”№22 

Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 

Е-mail: sou_kavarna@abv.bg    Уеб сайт: sou-kavarna.com 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
№  РД-04-337 

от 9.04.2021  г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и  чл. 40 а ал. 1 от наредба 

10/01.09.2016 г. и заповед № РД-01-220/8.04.2021 г. на министъра на 

здравеопазването 

 

 

                                         I.НАРЕЖДАМ: 

     

1.  От 12.04.2021 г.за всички ученици от първи до четвърти клас се  

            осъществява присъствено обучение при спазване на всички   

           противоепидемични мерки. Обучението на учениците от 5-12 клас се 

           осъществява по график: 

2. Oт 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците   

          учениците от 7, 8 и 10 клас;  

3. Oт 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците   

     от 5, 9 и 12 клас. 

4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови 

извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, 

занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна 

среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас 

5. ОРЕС да се организира от всеки учител, включително учителите в 

групите за целодневна организация на учебния ден и учителите по 

физическо възпитание и спорт чрез възможностите на социалните 

мрежи - групи на класовете по паралелки, безплатни платформи за 

онлайн срещи и конференции, а също така и вайбър групи. 

6. Продължителността на учебен час за всички видове подготовка при 

синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да 

надвишава: 

- двадесет минути - в началния етап; 

          - тридесет минути - в прогимназиалния етап; 

- четиридесет минути - в гимназиалната степен. 

7. За работен ден на всички, които работят в ОРЕС се счита ден, в 

който са отработени пет астрономически часа дневно, свързани с 

подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, 



провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и 

родители, проверка на тестове и контролни работи. 

8. Дейностите по „Подкрепа за успех“ и „Занимания по интереси“ да се 

провеждат в ОРЕС за всички които не са присъствено. 

9. Административният персонал – главен счетоводител, ЗАС, касиер-

домакин да изпълняват служебните си задължения в училище при 

засилен режим на дезинфекция на работните помещения. 

Задължително използват лични предпазни средства. 

10.  Помощно-обслужващият персонал да изпълняват служебните си 

задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на 

работните помещения. Задължително използват лични предпазни 

средства. 

11.  Задължително е поставянето на лични предпазни средства в общите 

части на училището от всички ученици и учители. 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ  

от 12.04.2021 г. 
 

Час Начало Край Продължителност 

1 08:00 08:40 40 мин 

2 08:55 09:35 40 мин 

3 09:45 10:25 40 мин 

4 10:45 11:25 40 мин 

5 11:35 12:15 40 мин 

6 12:30 13:10 40 мин 

7 13:20 14:00 40 мин 

8 14:10 14:50 40 мин 

9 15:00 15:40 40 мин 

10 15:50 16:30 40 мин 

11 16:40 17:20 40 мин 

12 17:20 18:00 40 мин 

13 18:00 18:40 40 мин 
 



Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 

педагогически специалисти и служители чрез електронната поща 

на училището.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Ташкова –

ЗДУД. 

 

                                                                                      Директор:……………. 

                                                                                                    /Емил Андонов/ 


