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ЗАПОВЕД 

 

№ 175/24.11.2020 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка със Заповед № РД 09-3426/24.11.2020г. на 

Министъра на образованието и във връзка с решение на Общинския кризисен щаб на 

Община Лом от 23.11.2020г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

1. Присъственият образователен процес във II ОУ „Константин Фотинов“ за 

учениците от I до VII клас и децата от ПГ да бъде преустановен, считано от 24.11.2020 г. 

до 04.12.2020 г. включително. 

2. За учениците от I до VII клас и децата от ПГ от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 

г. включително да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

3. Педагогическите специалисти, преподаващи в паралелките от I до VII клас 

работят по предварително изработен график за провеждане на заниманията, с който 

своевременно запознават учениците и родителите. 

4. Педагогическият специалист в подготвителна група, работи по графика, 

приложен към настоящата заповед и изпраща ежедневно необходимите указания на 

родителите. 

5. Педагогическите специалисти използват Microsoft Teams и електронните 

варианти на учебници на различни издателства. 

6. Педагогическите специалисти избират конкретните електронни материали 

като преценяват как, какво и доколко да използват готови дигитални ресурси.  

7. Педагогическите специалисти организират начин за получаване на обратна 

връзка от учениците. 

8. Педагогическите специалисти осъществяват ежедневно най-малко 5 часа 

обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, 

комуникация с родители и ученици. 

9. Педагогическите специалисти ежедневно попълват преподадения материал 

в електронния дневник на училището. 

10. Педагогическите специалисти ежедневно попълват доклад за извършената 

работа, който изпращат на електронната поща на училището. 

11. Организация на учебния ден: 
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Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично 

разписание и следния дневен режим: 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

Продължителност на педагогическото взаимодействие – не повече от 30 минути 

дневно за дете по утвърден от директора график – Приложение 1. 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  I - IV КЛАС 

Продължителност на учебния час – 20 минути. 

Почивки между отделните часове – 10 минути 

Часови график на образователно възпитателния процес: 

I учебен час       9:00 – 9:20 

II учебен час      9:30 – 9:50 

III учебен час     10:00 – 10:20 

IV учебен час    10:30 – 10:50 

V учебен час      11:00 – 11:20 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  V - VII КЛАС 

Продължителност на учебния час – 30 минути. 

Почивки между отделните часове – 10 минути 

Часови график на образователно възпитателния процес: 
I учебен час       9:00 – 9:30 

II учебен час      9:40 – 10:10 

III учебен час     10:20 – 10:50 

IV учебен час    11:00 – 11:30 

V учебен час      11:40 – 12:10 

VI учебен час    12:20 – 12:50 

VII учебен час   13:00 – 13:30 

 

Заповедта да се доведе до знанието на педагогическите специалисти за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на  Емилия Първанова-ЗДУД. 

 

АНИ ФИЛИНОВА 

 Директор  

на II ОУ „Константин Фотинов” 

град Лом  


