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З А П О В Е Д 

 

№ РД - 08 - 475/ 17.01.2022 година 

 

 

Относно: Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда на  

учениците от   XIа клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли,  

 за периода от 14.01.2022 година до 20.01.2022 година включително. 

 

Основание:  Чл. 258 и чл. 259 от Закона за предучилищното и училищно 

образование, Заповед  №РД-01-4614/24.11.2021 г.  на министъра на образованието 

и науката, Заповед №РД-01-963/24.11.2021 г.  на министъра на здравеопазването,  

Предписание №311 - п/18.01.2022 г. на РЗИ Благоевград  във връзка с  

преустановяване на присъствения образователен  процес за учениците от XIа клас 

на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Обучението на учениците от  XIа  клас за  периода от 13.01.2022 година до 

19.01.2022 година включително да се осъществява от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС) – синхронно.  

 

Гимназиален етап 

Час Времетраене Междучасие 

1час 07.45 – 08.25 10 

2 час 08.35 – 09.15 10 

3 час 09.25 – 10.05 25 

4 час 10.30 – 11.10 10 

5 час 11.20 – 12.00 5 

6 час 12.05 – 12.45 5 

7 час 12.50 -13.30  

 

Продължителност на учебния час -  40 минути 

 

2.Часовете се провеждат в платформата Teams и по изключение чрез използване на 

други електронни средства 
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3. За времето на ОРЕС присъствието на всички ученици в учебните часове е 

задължително. 

4.Учениците се присъединяват само към започнатото от учителя събрание.  

5.  Информацията се отразява в електронния дневник на училището. 

6. Всеки ученик и родител получава информация за организацията на ОРЕС  от 

класния ръководител  

7. Учениците и родителите да се информират от официалната интернет страница на   

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” или  Shkolo за текуща информация. 

             Заповедта да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти. 

             Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на себе си. 

 

ДИРЕКТОР: .................................... 

                                                                                      /Таня Янкова/ 

 

 

 

 

 

 

 


