
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ВАРНА 
 

З А П О В Е Д 

№РД 07-249 / 09.02.2022г. 
 

На основание чл. 68а, чл. 115а, ал. 1 и чл. 177, ал. 3 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 193, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, както и Насоките 

за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, 

утвърдени със заповед № РД 09-4756/ 30.11./2021г., изм. със заповед № РД 09-

4814/ 03.12.2021г., изм. със заповед № РД 09-4982/ 14.12.2021г. на МОН и във 

връзка със заповед № РД09-224/ 04.02.2022г. за област Варна  
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 

1. Обучението на всички ученици V и VI  клас в ОУ „Отец Паисий“ – Варна 

да се осъществява от разстояние считано от 14.02.2022г. до 18.02.2022г. 

включително.  

2. Дейности в клубове за занимания по интереси се преустановява по време 

на обучението от разстояние 
 

 

3. Обучението от разстояние на  учениците да се осъществява по утвърдената 

организация на учебния ден и утвърденото седмично разписание за II срок на 

учебната 2021/ 2022 година, в т.ч. осъществяване на ОПЛР.  
 

4. По време на обучението от разстояние пед. специалисти работят при  

спазване на графика за ОРЕС в синхронно обучение и подготвяне и изпращане 

на материали на хартиен носител за асинхронно обучение на служебната ел. 

поща paisii_varna_dist@abv.bg: 

 - до 10:00 ч.  – за размножаване за текущия  ден; 

 - след 10:00 ч. – за размножаване за следващия ден. 

Отг. Милена Николова-пед. съветник 

5. Провеждането на учебни часове от разстояние в електронна среда съгласно 

утвърденото седмично разписание за II срок, но с намалено времетраене 

(учебен час - 30 минути). 
 

6. Да се осигури за учениците, които не разполагат с устройства, от наличните 

в училище - след заявление до класния ръководител, подписвне на приемо-

предавателен протокол и декларация за опазване. 

Отг. Р Иванова – ЗАС, М. Николова – пед. съветник  
 

7. Раздадените устройства, които са получени по проект „Равен достъп до 

образование в условията на кризи“ следва да се отбележат в платформата на 

проекта.                                                                     Отг. И. Неделчева – ЗДУД  

8. Да се осигури за учениците, които не разполагат с устройства и/ или 

интернет, материали на хартиен носител, които да се получават/ раздават 

ежедневно от дежурните учители и медиатор по график съгласно т. 9. 
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9. Материалите на хартиен носител да се раздават на пункт на входа на 

училището, при спазване на задължителните предписания за използване на 

лични предпазни средства, постоянна дезинфекция от непедагогическия 

персонал и осъществяване на пропускателен режим за ученици/ родители 

(допускане по 1 в пункта, отстояние 2 м.) при следния график: 
 
 

Дата/ ден Час 

 от - до 

Раздаване на материали на 

хартиен носител 

Всеки учебен ден  

от 14.02.2022г. до 

18.02.2022г. вкл. 

13:30 – 14:00 V клас 

14:00 – 14:30 VI клас 

14:30 – 15:00 раздаване по домовете 
 

Отг. М. Николова – пед. съветник, Ив. Кунчев –  медиатор 
 

10. При невъзможност на ученик или родител по обективни причини да 

получи материали на хартиен носител, след уведомяване на класния 

ръководител  и  уговорка за разнос до дома, Ив. Кунчев – медиатор и М. 

Николова – пед. съветник предоставят материали до дома на ученика в 

уговорения ден и час, поставя ги на 2 м. от входната врата. 

11. Допускат се индивидуални консултации по учебни предмети с ученици от 

V и VI клас след учебните занятия, при спазване на всички мерки и след 

представяне на зелен сертификат или тестване – всеки ден след 13:15ч. в 

кабинетите на учителите по отделни учебни предмети. 
 

 

 

 

12. Учителите попълват своевременно електронните дневници на паралелките 

в https://app.shkolo.bg – тема за часа, отсъствия и оценки, ОПЛР.  
 

Допустимо е вписването на отсъствия на учениците  да се извършва до 

15:00ч.  САМО за учениците, които се обучават от разстояние с оглед  на 

зачитането на присъствие за учебен час при обучение чрез обмен на 

материали на хартиен носител (асинхронно). 

        Заповедта да бъде публикувана в сайтa на училището за запознаване на 

всички учители, служители,  ученици и  родители. 

          Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите за сведение 

и изпълнение срещу подпис. 

 
СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна  
 

  

https://app.shkolo.bg/

