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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

                    2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

 

З А П О В Е Д 

№ 0317 

Дупница, 24.11.2021 г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.31, ал. 1, т.2, т.24и т.34 от Наредба №15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието 

и науката, при спазване изискванията на т. 20. а) от заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на 

министъра на здравеопазването с подадени декларации от родителите за поне 50 % желаещи да 

се тестват и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, 

утвърдени със заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и 

заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и чл. 40б, ал.5  от Наредба 

№ 10 за организация на дейностите в училищното образование във връзка с осъществяване на 

синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда 

индивидуално или в група 

Допълвам заповед № 0314/23.11.2021 г. и определям 

Следния график за осъществяване на синхронно взаимодействие на учителя с ученика от 

разстояние в електронна среда индивидуално или в група за учениците от IV 
г
 клас за 

учениците, които се обучават в електронна среда несинхронно чрез наблюдение на урок, 

без взаимодействие с учителя и с останалите ученици, т. е. с тези ученици, които не се 

обучават присъствено, както следва: 

o Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък –  

▪ Елена Янкова - от 13,30 до 14,00 ч.: 

▪  Янка Мицова – от 14,00 до 14,30 ч. 

 

По време на горепосочените часове учителите осъществяват текуща обратна връзка за 

резултатите от обучението и текущо оценяване на учениците, които се обучават в електронна 
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среда. Часовете се провеждат в платформата Microsoft Teams в класната стая на съответния клас 

по време на организирания отдих и спорт и физическа активност на останалите ученици. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците, родителите и педагогическия 

и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на класните ръководители на 

горепосочените паралелки. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


