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ЗАПОВЕД 

№ РД-09-280/ 08.11.2021 г. 
 

Относно: ОРЕС за всички ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“, считано от 08.11.2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 

1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти, обявената с Решения на Министерския съвет извънредна епидемична 

обстановка във връзка с разпространението на COVID-19, Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра 

на здравеопазването, Заповеди №  РД-09-4201/05.11.2021 г на министъра на образованието и науката, писмо 

с изх. № РД-21-2966/04.11.2021 г. на началника на РУО – Бургас и при спазване Насоките за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година на 

МОН 

НАРЕЖДАМ: 

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ  

ОТ ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС, 

 СЧИТАНО ОТ 08.11.2021 г. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ДО ПРОМЯНА НА 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП: 

1. Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се осъществява в платформата Microsoft 

Teams, в съответствие с утвърдените от директора Условия и ред за организиране на ОРЕС в ПГЧЕ „Васил 

Левски“, публикувани на интернет страницата на гимназията. 

2. ОРЕС се провежда на едносменен режим на работа с начален час – 08.00 ч. и продължителност 

на учебните часове – 40 мин. 

3. Преустановява се присъственото провеждане на: 

а)  изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба No 11 от 2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

б)  индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за 

текуща оценка; 

в)  олимпиади и състезания. 

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. 

5. Всички допълнителни дейности се провеждат по график само и единствено в ОРЕС след 

приключване на часовете от задължителните раздели на учебния план. 
 

III. ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОРЕС, СЧИТАНО ОТ 08.11.2021 г.: 

 

1.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС:   40 минути 

 а)  5 междучасия -      10 минути 

 б)  1 междучасие -     20 минути 

 

2. ДНЕВЕН РЕЖИМ:      
ПЪРВИ ЧАС  08.00 – 08.40 ч.  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ 

 ВТОРИ ЧАС   08.50 – 09.30 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 ТРЕТИ ЧАС   09.40 – 10.20 ч  ПОЧИВКА 20 МИНУТИ  

 ЧЕТВЪРТИ ЧАС  10.40 – 11.20 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 ПЕТИ ЧАС   11.30 – 12.10 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 ШЕСТИ ЧАС  12.20 – 13.00 ч  ПОЧИВКА 10 МИНУТИ  

 СЕДМИ ЧАС  13.10 – 13.50 ч. 
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Отговорни лица за организация на присъственото обучение и ОРЕС – Св. Славова – ЗДУД и  

К. Харизанова – ЗД по АСД 

 

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки 

за ограничаване на разпространението на COVID- 19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, 

педагогическите специалисти и другите служители в училище. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 08.11.2021 година и се прилага до второ нареждане.  

Заповедта да се доведе за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните родители чрез 

сайта на гимназията и електронния дневник SHKOLO. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 
 

Recoverable Signature

X  

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

Директор на ПГЧЕ "Васил Левски"

Signed by: VESELKA DIMITROVA IVANOVA
 

 
 


