44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
гр. София, ул. „Плакалница” № 45
E-mail: 44sunb@44sou.eu; тел. : 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06

ЗАПОВЕД
№ 539/29.04.2021 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и заповед № РД09-1028/
29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със заповед №
РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването
.
НАРЕЖДАМ:
1. Възобновява се присъственият учебен процес за учениците от I до XII клас,
считано от 01.05.2021 г.
2. Учебният процес за учениците от V до XII се осъществява при спазване на
следния график:
а) от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5., 7.,
9. и 12. клас;
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5., 6.,
7., 9., 11. и 12. клас;
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6., 7.,
8., 10. и 11. клас;
3. Учебните занятия извън посочения график по т. 2 се провеждат чрез обучение
от разстояние в електронна среда (ОРЕС) синхронно и в реално време чрез
възможностите на платформата G Suite (Classroom, Meet) за съответната
паралелка.
4. Извън графика по т. 2 се допуска присъствено провеждане на:
- изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от
Наредба № 11/20.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците (приравнителни изпити, изпити за определяне на срочна или на
годишна оценка по учебен предмет или модул, изпити за промяна на оценката).
- индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически
изпитвания за текуща оценка при обективна невъзможност за провеждането им
от разстояние в електронна среда.
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5. Учебните занятия в електронна среда от разстояние се осъществяват при
стриктно спазване на седмичното разписание като дневен режим и времетраене
на часовете съгласно изискванията на Наредба № 10 от 2016 г. за организацията
на дейностите в училищното образование.
6. Учителите,

изпълняващи

преподавателска

норма

в

прогимназиален

и

гимназиален етап, освен на територията на 44. СУ могат да изпълняват
длъжностните си задължения и в домашни условия за паралелките, които са в
ОРЕС. За целта следва да си осигурят нужното техническо и технологично
оборудване.
7. При обучение, осъществявано в училищната сграда, училището осигурява
необходимите технически и технологични средства.
8. Всеки учител, който преподава присъствено на паралелки в училищната сграда,
има задължението да се явява в училището 10 мин. преди началото на учебния
час.
9. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда:
- учениците са задължени да присъстват и пълноценно да участват в
обучителния процес с включена камера и микрофон, а родителите да съдействат
за това;
- учителите проследяват присъствието на учениците в часа и отбелязват
отсъствия в съответствие с нормативните изисквания;
- учителите проследяват и оценяват резултатите от обучението на учениците при
спазване изискванията на Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците.
10. Заповед № 494/09.04.2021 г. се отменя.
Достъп за проследяване и контрол на изпълнението на длъжностните
задължения в електронна среда от разстояние освен директора имат и следните
длъжностни лица:
Истилияна Стойнова, ЗДУД;
Бонка Авросиева, ЗДАСД;
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Заповедта влиза в сила от 01.05.2021 г. и изпълнението й ще бъде обект на
контрол до нейното отменяне от органа, който я е разпоредил.
Настоящата заповед е оповестена на 29.04.2021 г. чрез училищния сайт,
електронния дневник и облачната платформа на 44. СУ и се счита за надлежно
връчена.

Татяна Михайлова,
/Директор на 44 СУ „Неофит Бозвели”/
Изготвил,
/Гергана Лазарова – технически сътрудник/
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