
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

гр.Ветрен- 4480, ул.52-ра №2, тел/факс 0350-8-10-15, ou_vetren@abv.bg, 

https://ouvetren.eu 

 

З А П О В Е Д  

№…………………………………….. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл.31, ал.1, т. 1, 2 и 24 от Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и 

професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически 

специалисти във връзка със Заповед №РД-01-277 от 26.05.2020г. на министъра на 

здравеопазването, Указания за провеждане на допълнително обучение и на дейности в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, определени с 

писмо изх.№ 9105-184 от 29.05.2020г. на министъра на образованието и науката и Анекс 

към КТД за системата н апредучибищното и училищното образование Д-01-100 от 

11.06.2018г.  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Учителят на подготвителната група в срок до 01.06.2020г. да определи децата, 

които се нуждаят от допълнително обучение по образователно направление 

„Български език и литература“. 

• Допълнителното обучение по български език за децата от подготвителната група 

(обучение чрез допълнителни модули на деца, за които българският език не е 

майчин или които не владеят добре български език) е присъствено. То се 

провежда с цел осигуряване на възможности за постигане на компетентностите 

по образователното направление „Български език и литература“ и достигане на 

готовност за постъпване в училище (за децата, които ще постъпят в първи клас 

през следващата учебна година) в периода от 01 юни до края на учебната 2019-

2020 година при осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на 

необходимите противоепидемични мерки.  

• Допълнителното обучение се организира и провежда на територията на 

училището само след изразено съгласие от страна на родителите за неговото 

провеждане.  

• Допълнителното обучение се провежда индивидуално или в групи с до 10 деца. 

Групата може да се сформира и с деца от различни групи, но при спазване на 

посочено ограничение за брой деца в група.  

•  Броят на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се определя 

от потребностите на всяко дете, като общата продължителност за 

допълнителното обучение на едно дете за периода от 1 юни до края на учебната 

2019/202 година е до 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час се 

провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 
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• Дневната продължителност на допълнителното обучение за децата не може да 

надвишава 2 астрономически часа, като извън това време се осигурява и време 

за почивка от най-малко 45 минути, разпределени по 15 минути. 

2. Всички учители в начален етап в срок до 01.06.2020г., а учителите от 

прогимназиален етап в срок до 15.06.2020г. да определят учениците, които се 

нуждаят от допълнително обучение.  

а. То се прилага за ученици, които:  

• имат системни пропуски по даден учебен предмет и се нуждаят от 

допълнително обучение с акцент обучението по български език за тези, 

чийто майчин език не е български.  

• по време на преустановените присъствени учебни часове в училище 

вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са 

участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии или 

частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител.  

б. Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по 

предмета и координатора по подкрепа на приобщаващото образование 

в. Допълнителното обучение по учебни предмети на учениците е присъствено на 

територията на училището за преодоляване на пропуските в учебното 

съдържание с цел предотвратяване на риска от отпадане от училище и се 

осъществява в периода от 01 юни до края на учебната 2019-2020 година при 

осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите 

противоепидемични мерки. 

г. Допълнителното обучение се провежда индивидуално или в групи с до 10 

ученици. Групите се сформират с ученици от един и същи клас. При обективни 

обстоятелства групите може да се сформират и с ученици от различни класове 

при спазване на посоченото ограничение за брой ученици в групата. 

д. Броят часове за всеки ученик се определя от потребностите му, като общата 

продължителност на допълнителното обучение на един ученик е до 120 учебни 

часа по един или повече учебни предмети.  

е. Дневната продължителност на допълнителното обучение на учениците е до 4 

учебни часа. 

3. Занимания по интереси  

а. Занимания по интереси могат да се провеждат присъствено и при осигурени 

строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите 

противоепидемични мерки. 

б.  Занимания по интереси могат да се провеждат и от разстояние в електронна 

среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии, когато това е възможно, с минимум 2 учебни часа дневно. 

в.  Заниманията по интереси се провеждат след информирано съгласие на 

родителите. 

г. Заниманията по интереси се провеждат в групи с до 20 ученици. 

 

4. Общи изисквания 

а. Допълнителното обучение и заниманията по интереси се провеждат по график 

за отделните групи, който има за цел да не допуска струпването на всички деца 

и ученици по едно и също време. ( Приложение 1 към заповедта).  



б. Допълнителното обучение и заниманията по интереси с учениците се 

извършват при използване на индивидуални предпазни средства от 

педагогическите специалисти – маска/шлем, при липса на повишена телесна 

температура и на симптоми на остро респираторно заболяване (треска, 

отпадналост, мускулни болки, зачервено гърло, хрема, кашлица, затруднено 

дишане и др.). 

в.  В сградата и в двора на училището не се допускат родители, с изключение на 

родителите на децата от подготвителните групи, които се допускат в двора, но 

не и в сградата на училището.   

г. Преимуществено и при подходящи климатични условия учителите могат да 

провеждат обучението в изнесени класни стаи в двора на училището (беседката, 

пейките, тревните площи в училищният двор) за децата и учениците, в които се 

провежда допълнително обучение и занимания по интереси, при осигурено 

минимално отстояние от 1,5 метра между присъстващите (с изключение на 

децата от подготвителните групи) и обособени зони за отделните групи от деца 

и ученици. 

д. Влизането на децата и учениците в сградата на училището се извършва по 

предварително оповестен график и след проведен медицински филтър. С цел 

спазване на физическа дистанция между децата и учениците се използват и 

двата входа на училището. 

е.  При провеждането на учебните часове и на заниманията по интереси в 

класните стаи се осигурява минимално отстояние от 1,5 метра между 

присъстващите. Всяка група се разпределя в отделна класна стая. 

ж.  Групите, които провеждат допълнително обучение и занимания по интереси в 

класните стаи, се ситуират по възможност на по-голямо разстояние една от 

друга с цел недопускане по време на учебните часове и почивките между тях на 

физически контакт между децата и учениците и педагогическите специалисти 

от отделните групи. 

з.  По време на провеждане на допълнителното обучение и на заниманията по 

интереси в училище се осъществяват засилени противоепидемични мерки в 

работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, 

проветряване и недопускане на хора с прояви на симптоми на остро 

респираторно заболяване. Осигуряват се необходимите материали за спазване 

на здравните изисквания – маски/шлемове, дезинфектанти за ръце и 

повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, 

течен сапун, хартия за подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, 

продукти за почистване, ръкавици и др.).  

и. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират децата и 

учениците за спазване на изискванията за лична хигиена. Осигуряват се 

информационни материали за хигиена на ръцете, спазване на физическа 

дистанция, правилно поставяне и сваляне на маски, респираторен етикет 

(плакати, брошури, информационни табла и др.), които се поставят на видни 

места.  

й. Необходимо е учителите да се наблегнат на хигиената на ръцете и 

респираторния етикет: осигурява се подходящ дезинфектант за ръце, сапун 

топла вода. Дезинфектантите за ръце се поставят на входовете, изходите и 

местата за провеждане на дейностите. Учителите напомнят за миенето на 

ръцете с течен сапун и топла вода или за почистване с дезинфектант;  



к. Чистачите да почистват с определените почистващи и дезинфекционни 

средства за всички хоризонтални и често докосвани повърхности и санитарни 

помещения, които се почистват и дезинфекцират поне два пъти дневно и при 

замърсяване. Видимо мръсните повърхности първо се почистват с почистващ 

препарат и след това се използва дезинфектант с вирусоцидно или 

частично/ограничено вирусоцидно действие, като стриктно се спазват 

инструкциите  на производителя за начин на използване, дозиране и време на 

контакт.  

5. Забранявам присъствието в учителската стая и стаята на обслужващият 

персонал на повече от 3 лица.  

6. След приключване на учебното време през учебната 2019/2020 година работният 

ден на педагогическите специалисти ще се отчита, като в рамките на работното 

време те ще осъществят поне два астрономически часа работа, свързана с обща 

подкрепа по чл.178, ал.1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от Закона за предучилищното  и 

училищното образование ( допълнително обучение по учебни предмети, 

допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове, консултации по учебни предмети и занимания по 

интереси), отразени в електронният дневник. Учителите, които не провеждат обща 

подкрепа се считат в отпуск.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички класни ръководители, 

учители, помощен и обслужващ персонал чрез електронна поща и чрез интернет 

страницата и ФБ-групата на училището.  

 Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

ЛЕНА ПАРОВА 

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр.Ветрен 

Запознати:  

Анета Бързакова-……………………………. 

Нина Василева-………………………………. 

Елена Петкина-………………………………. 

Марияна Чепилова-………………………….. 

Соня Шантова-…………………………….. 

Лиляна Танева-……………………………… 

Екатерина Кръстева-……………. 

Васил Атанасов-…………………. 

Йорданка Манолова-…………………. 

Елка Захаринова-………………………….. 

Инна Краева-………………………………. 

Красимир Видев-……………………….. 

Радка Ибишева-………………………….. 

Евелина Бикова-………………………….. 

Величка Карчева-…………………………. 

Йорданка Манилова-………………………… 

Маруся Шантова-………………………… 

Кристина Рашкова-………………………… 

Елка Сестримска-…………………… 

Северина Чавдарова-……………………..

 


