НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" - ВРАЦА
гр. Враца 3000, ул."Стоян Кялъчев"№2, 092/621449-директор 092/624608- канцелария
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ЗАПОВЕД
№ РД-1S-....
Гр. Враца, 21.10.2021 год.
На основание чл. 259 ал.1 и чл. 1 1 5а от ЗПУО, съгласно разпоредбите на Заповед №
РД-01-856/19.10.2021 г. на минисrьра на здравеопазването, Заповед № РД09-3596/
20.10.2021 г. на минисrьра на образованието и науката, Заповед № РД-01-275/20.10.2021 г.
на директора на Р3И - Враца и чл. 40 в от Наредба 10/01.09.2016. за организацията на
дейностите в училищното образование
НАРЕЖДАМ:
В периода от 25.10.2021 г. до 07.11.2021 г./вкл./ обучението на учениците, записани
в дневна форма на обучение в НУ „Св. Софроний Врачански" да се осъществява от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии.
Обучението от разстояние в електронна среда да се осъществява в единната

платформа Microsoft Teams. като включва дистанционни учебни часове, самоподготовка,
текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
Учебният процес за всяка паралелка или ГЦОУД да се провежда във виртуалната
класна стая на съответната паралелка или група в Teams.
Учебните часове са с продължителност 20 минути и се провеждат съгласно
утвърдения от директора график и при спазване седмично разписание на паралелките за
първия учебен срок.
При синхронно обучение учителите поставят отсъствия и оценки на учениците в
електронния дневник на Школо.
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от училищен психолог,
логопед и ресурсен учител, в зависимост от спецификата си се осъществява присъствено
или от разстояние в електронна среда по утвърден график.
Учителите провеждат часа за консултации с ученици и часа за консултиране на
родителите и учениците и водене на училищната документация, съгласно утвърден от
директора график.
За определения период се преустановяват заниманията в групите по интереси.
Със заповедта да бъдат запознати педагогическите специалисти в НУ „Св. Софроний
Врачански".
Десислава Илиева - учител, да публикува заповедта в сайта на училището.
Контрол по изпълнението на заповедта

АНТОАНЕТА СИРАКОВА
Директор на НУ „ Св. С. Вра4анс

йзнявам лично.

