СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ВОЙВОДОВ” - ГРАД ВРАЦА
 Враца , ж.к “Дъбника”  092 62 14 68
e-mail: sou_n_voivodov@abv.bg

З А П О В Е Д
№ 1175 / 10.04.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; чл.31, ал. 1, т.2 от Наредба №15/2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, т. 1 от Заповед №РД09-704/31.03.2020 г. и т. 4а от Заповед
№РД-09-762/09.04.2020 г. на министъра на МОН
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Инструкция за организация на дните от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г., обявени за
учебни със Заповед №РД09-746/08.04.2020 на министъра на МОН, в СУ „Никола
Войводов“, както следва:
1. За дните от 13.04.2020г. до 16.04.2020 г., в подкрепа на социалната изолация в
условията на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 до 13.05.2020 година,
организацията на дистанционното обучение се променя съгласно Указания на
министъра на МОН, получени с писмо с изх. №9105-134/09.04.2020 г.
2. Да се разнообразят заниманията и да се предостави възможност за разтоварване на
учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури
спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на
следните дейности по утвърдения график в Приложение №1:
• занимания по интереси;
• дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на
учениците – напр. допълнително обучение за преодоляване на трудности и
наваксване на пропуски в обучението в т.ч. и по обективни причини, индивидуални
консултации, кариерно консултиране;
• обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, в случай че
обучение по тези предмети не е осъществявано (достатъчно) за периода на
извънредното положение;
• виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел,
обсъждане и оценяване на екипни проекти и др.;
• провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното,
екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на

движението, опасностите в интернет или в други области, определени съвместно с
учениците;
• психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за
подобряване на работата в екип.
3. Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа.
4. Учител, който желае да е в платен отпуск, насочва учениците към стаята на
психолога и другите организирани групи за периода.
5. От 13.04.2020 г. в платформата Classroom чрез комуникация в реално време с Microsoft
Teams или Zoom се организират и записват дейности по проекта Образование за утрешния
ден със следния график: 14,30-15,00ч.; 15,30-16,00 ч. Дейностите се отразяват от
ръководителите в платформата на проекта

6. Учебните занятия за ХІІ клас се реализират по седмичното разписание от
13.04.2020г. до 15.04.2020г.
7. Като част от своята трудова заетост учителите повишават своята квалификация за
работа с платформата, с която работи училището: https://gsuite.classroomtech.bg/gsuite-за образованието
8. Всички педагогически специалисти да информират учениците, че продължителното
стоене пред монитор уврежда зрението. За същото може да подготвят и подходящ за
възрастта на класа материал.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически
специалисти чрез електронните пощи от ЗДУД по етапи.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично
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