СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“
гр. Лясковец 5140, ул. „Манастирска“ №1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95
e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com

ЗАПОВЕД
№ 155/28.10.2020 г.
На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на
здравеопазването, Заповед №РД09-2980/28.10.2020 г. на министъра на образованието и
науката, чл. 31, ал. 1, т. 1-4 и 24 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 40в, т. 2 от
Наредба 10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 193, ал. 1,
т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, чл.4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба 4/2017 г. за
нормиране и заплащане на труда и съгласно алгоритъма за превключване към ОЕСР от
мерките и Правилата за работа в СУ „Максим Райкович“ през учебната 2020/2021 г. в
условията на COVID – 19, приети на заседание на ПС , протокол №10 от 08.09.2020г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от дневна и задочна
форма на обучение в СУ „Максим Райкович“ считано от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г.
2.

Обучението на учениците от VIII – XII клас да се осъществява доколкото и ако е

възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в
платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й –
да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи.
3.

По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в

ОЕСР, обучението да се извършва чрез разнасяне на учебни материали и текуща обратна
връзка от педагогически специалисти до дома на ученика.
4.

ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна

връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената
организация на учебния ден в СУ „Максим Райкович“ за 2020/2021 г. в частта за ОЕСР.
5.

На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за

приобщаващото образование.
6.

ОЕСР се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на

работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно
утвърденото седмично разписание за Първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.

7.

Дейностите по чл. 15, т. 1-4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование

могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти.
8. Планираните занятия в групите за занимания по интереси могат да се провеждат в
платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й
– могат да се осъществяват синхронно чрез групи в социалните мрежи или да се
отложат.
9. Групите по проект „Подкрепа за успех“ да спазват разпорежданията на ръководителя
на проекта.
Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти чрез
съобщение в електронния дневник за сведение и изпълнение.
Даниела Арабаджиева /п/
Директор на СУ “Максим Райкович“
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