
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. НЕВЕСТИНО 
(2595, с.Невестино,обл.Кюстендил , ул.”Владимир  Поптомов” № 33, тел. 0884671920 , e-mail: ou_nevestino@abv.bg)  

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 288 /27.01.2021 г.  

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-677/25.11.2020, изменена 

и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед 

№ РД -01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването във връзка с удължаване  

на противоепидемичните мерки на територията на РБ считано от 01.02.2021 г. до 

30.04.2021 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

от 04.02. до 30.04.2021г. да се изпълнява следната организация на обучението на 

учениците в  училище: 

 

1. Учениците от I до IV клас вкл. да продължат  да се обучават присъствено в 

училище. 

2. Учебните занятия на учениците от V до VII клас вкл. да се извършва при 

спазване на следния график: 

- от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. вкл. – учениците от седми клас се обучават 

присъствено в училище, а с учениците от пети и шести клас се извършва 

обучение от разстояние в електронна среда.  

клас. 

- от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – вкл. – учениците от пети клас се обучават 

присъствено в училище, а с учениците от седми и шести клас се извършва 

обучение от разстояние в електронна среда.  

клас. 

- от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – вкл. – учениците от шести клас се обучават 

присъствено в училище, а с учениците от пети и седми клас се извършва 

обучение от разстояние в електронна среда.  

клас. 

3. Обучението от разстояние в електронна среда на учениците от 5. до 7. клас вкл.  

да се организира от всеки учител  в прогимназиален етап в платформа „Microsoft 

Teams“ в съответствие с разпределението на учебните часове по предмети, 

конкретизирано в Списък – образец № 1 на училището за настоящата учебна 

година. 

4. Провеждането на учебните часове да се извършва при спазване на следния 

график: 

 

Час 

 

I и II клас  

присъствено  

обучение 

35 мин. 

III и IV клас 

присъствено 

обучение 

40 мин. 

 

V - VII клас 

присъствено 

обучение 

40 мин. 

V - VII клас 

ОРЕС 

 

30 мин. 

1 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 08.30 – 09.10 08.30 – 09.00 



2 09.30 – 10.05 09.30 – 10.10 09.30 – 10.10 09.30 – 10.00 

3 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 10.20 – 11.00 10.20 – 10.50 

4 11.10 – 11.45 11.10 – 11.50 11.10 – 11.50 11.10 – 11.40 

5 12.00 – 12.35 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 12.00 – 12.30 

6 12.50 – 13.25 12.50 – 13.30 12.50 – 13.30 12.50 – 13.20 

7   13.40 – 14.20 13.40 – 14.10 

 

Начален етап Прогимназиален етап 

Спортна подготовка по вид спорт 

13.40 – 15.00 часа /през седмица/ 

Спортна подготовка по вид спорт 

14.30 – 15.50 часа /през седмица/ 

 

5. Обучението на учениците в групите за целодневна организация да се извършва 

както следва: 

 

Период на 

обучение 

Учител извършващ 

обучението 

Присъствено 

обучение - клас 

ОРЕС - клас 

от 04.02.2021 г.  

до 17.02.2021 г 

Елеонора Желязкова  5.а и 6.  клас. 

Венелина Петрова 7.клас 5.б клас 

от 18.02.2021 г.  

до 02.03.2021 г 

Елеонора Желязкова 5.а клас 6. клас 

Венелина Петрова 5.б клас 7. клас 

от 04.03.2021 г.  

до 17.03.2021 г 

Елеонора Желязкова 6.клас 5.а клас 

Венелина Петрова  5.б и 7.  клас. 

 

6. Обучението на учениците в групите  в ЦОУД, да се  провежда при спазване на 

следния график за провеждане на учебните часове: 

 

 

Час 

 

ПИГ - I и III 

клас  

присъствено  

обучение 

35 мин. 

ПИГ - II и IV 

клас 

присъствено 

обучение 

40 мин. 

 

V - VII клас 

присъствено 

обучение 

40 мин. 

V - VII клас 

ОРЕС 

 

30 мин. 

ООФА 12.40 – 13.15 ч. 12.40 – 13.15 ч. 13.30 – 14.10 ч. 13.30 – 14.00 ч. 

ООФА 13.15 – 13.50 ч. 13.15 – 13.50 ч. 14.10 – 14.50 ч. 14.10 – 14.40 ч. 

Самоподгот. 13.50 – 14.25 ч. 13.50 – 14.25 ч. 14.50 – 15.30 ч. 14.50 – 15.20 ч. 

Самоподгот. 14.35 – 15.10 ч. 14.35 – 15.10 ч. 15.40 – 16.20 ч. 15.40 – 16.10 ч. 

ЗИ 15.10 – 15.45 ч. 15.10 – 15.45 ч. 16.20 – 17.00 ч. 16.20 – 16.50 ч. 

ЗИ 15.45 – 16.20 ч. 15.45 – 16.20 ч. 17.00 – 17.40 ч. 17.00 – 17.30 ч. 

 

Легенда: ООФА – организиран отдих и физическа активност 



ЗИ – занимания по интереси 

 

7. ОРЕС на учениците в групите  в ЦОУД, в прогимназиален етап да се  провежда в 

платформа „Microsoft Teams“ от учител, провеждащ обучението от сградата на 

училището. 

 

8. Учителите и образователните медиатори да разнасят учебни материали на хартия 

по домовете на учениците, които нямат техническа възмогност за ОРЕС по 

утвърден от директора график, като задължително използват лични предпазни 

средства (маски, ръкавици, очила, защитно облекло). 
 

9. Обучението на учениците, които се обучават в разстояние в електронна среда, от 

групите за преодоляване на обучителни затруднения и за занимания по интереси 

по проект „Подкрепа за успех„ да продължи на фейсбук страницата на 

училището по утвърдения график. 
 

10. Присъственото обучение на учениците да се извършва при спазване на всички 

противоепидемични мерки, като учениците влизат и излизат през различни 

входове в сградата на училището, извършва се дезинфекция на ръцете, носят се 

предпазни маски в коридорите на училището и другите общи помещения, 

движението по коридорите се извършва по указаните със стрелки маршрути като 

не се допуска струпване на ученици. 
 

11. Да се спазва Плана за работа на ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино в условията на 

„Ковид – 19“ и извънредни ситуации. 

 

 

 

 

ВАЛЕРИ СТОИЛОВ 

Директор на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Невестино 


