
     44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” 

гр. София,  ул. „Плакалница” № 45 

   E-mail: 44sunb@44sou.eu; тел. : 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06 

 
 

З А П О В Е Д 

№ 448/11.03.2021 год. 

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и в изпълнение на заповед                  

РД-01-112/11.03.2021 на директора на СРЗИ  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас,            

считано от 12.03.2021 г.  

2. Учениците от V до XII да се обучават от разстояние в електронна среда чрез              

облачната платформа на училището в G Suite, с включена камера и микрофон. За             

целта използват личния си акаунт за достъп до платформата, създаден от 44. СУ             

(електронен адрес с разширение @44sou.eu). 

3. Всички учители, които преподават на ученици от V до XII клас осъществяват            

обучение в електронна среда от разстояние чрез облачната платформа на          

училището в G Suite, като за целта използват създадените от 44. СУ служебни             

акаунти за достъп до платформата (електронен адрес с разширение @44sou.eu).  

4. Учебните занятия по предмети се осъществяват чрез създадените в платформата          

на G Suite класни стаи (Classroom).  

5. При работа в платформата на G Suite и провеждане на уроците да се спазва              

стриктно дневен режим и времетраене на часовете в съответствие с          

нормативните изисквания. 

6. Присъствието и участието в учебен час в електронна среда от разстояние на            

учител, който няма ангажимент в този момент в Classroom на дадената           

паралелка ще се счита за нарушение на етичния кодекс на 44. СУ. Същото важи              

и при неправомерно ползване на материал, обект на авторски труд, без           

съгласието на автора.  

7. Да се прецизират задачите, предвидени за самостоятелна работа с оглед техния           

обем, обективност на резултатите и оценяване! 
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8. Учителите осъществяват текуща обратна връзка за резултатите от обучението и          

текущото оценяване при синхронно взаимодействие учител - ученик от         

разстояние в електронна среда индивидуално или в група, при спазване          

изискванията на Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от          

обучението на учениците.  

 

Достъп за проследяване и контрол по изпълнението на задълженията на          

педагогическите специалисти и на учениците при обучението от разстояние в          

електронна среда, освен директора имат и следните длъжностни лица: 

Истилияна Стойнова, ЗДУД 

Бонка Авросиева, ЗДАСД 

 

Заповедта влиза в сила от нейното издаване и изпълнението й ще бъде обект на              

контрол до нейното отменяне от органа, който я е разпоредил. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез            

облачната платформа и електронния дневник на 44. СУ за сведение и изпълнение, като             

се счита за надлежно връчена. 

 

Татяна Михайлова  

/Директор на 44 СУ „Неофит Бозвели”/ 

 

За директор: 

Истилияна Стойнова 

/Съгласно заповед № 441/08.03.2021 г./ 

 

Изготвил:  

/Бонка Авросиева – ЗДАСД/ 
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