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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
.ЙОРДАН ЙОВКОВ” - РУСЕ

ЗАПОВЕД

№

(•

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. I от Закона за предучилищното и
училищното образование, във връзка със Заповед № РД -01-173/18.03.2021 г. на министъра
на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията
на Република България за периода 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. и в изпълнение на чл. 7, ал.
6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕЖ ДАМ

1. Считано от 22.03.2023 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни
занятия за всички ученици от I - XII клас.
2. За времето на преустановяване на присъствените учебни занятия да се
осъществява синхронно и асинхронно обучение, доколкото и ако е възможно, от разстояние
в електронна среда, чрез платформата Microsoft Teams, при спазване на утвърденото
седмично разписание.
3. Учителите да включат всички ученици в платформата, като осигурят достъп на
директора и зам.-директора до съответните екипи и включат и учителите от целодневната
организация на учебния ден в тях.
4. Учителите ежедневно да отразяват в електронния дневник „Ш коло“ оценките и
отсъствията на учениците.
5. Продължителността на учебните часове при обучение в електронна среда от
разстояние да бъде, както следва:
4 . 1 I - IV клас - 20 минути
4.2 V - VII клас - 30 минути
4.3 VIII - XII клас - 40 минути.
6. Класните ръководители и учителите целодневна организация на учебния ден да
запознаят учениците и техните родители за графика за провеждане на учебните часове в
условията на обучение в електронна среда от разстояние.
7. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици за сведение и на
всички педагогически специалисти в СУ „Йордан Йовков“ - Русе за изпълнение и се
публикува на сайта на училището.
8. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Якимова - зам.директор и Валерия Лавчева - главен учител.
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