
 
 

   СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, област Благоевград 
          2950 с.Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел. 07541/ 21-17,  e-mail:sou_satovcha@abv.bg  
 
 
 
 

З А П О В Е Д   
№ РД- 07- 104 / 09.11.2021 г. 

 
 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1; чл. 7, ал. 6, т. 1, чл. 10, ал. 2 и чл. 40а, 
ал. 2 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование и във 
връзка с предписание Изх. № …… -п от 09.11.2021 г. на РЗИ гр. Благоевград 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Преустановявам присъствените учебни занятия на учениците от ХIIа клас в СУ 
с.Сатовча, считано от 09.11.2021 г. /вторник / до 18.11.2021 г. /четвъртък / 
включително. 
 

2. Учебните занятия за учениците от ХII клас в СУ с. Сатовча, считано от 
09.11.2021 г. /вторник / до 18.11.2021 г. /четвъртък / включително да 
продължат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 
информационните и комуникационните технологии, като се използва 
платформата Microsoft Teams на Edu.mon.bg 

 
    3.Обучението в електронна среда от разстояние да се извършва от  

преподавателите които преподават в 12а клас в рамките на уговорената продължителност 
на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е 
съобразно утвърденото седмично разписание за първия срок на учебната 2021/ 2022 
година. 

 
   4.Обучението в електронна среда от разстояние да се извършва по времеви график, 

както следва: 
 

Задължителни учебни занятия до обяд 
 
                  ХІI клас – 40 минути учебен час 

1час 8:00 часа 8:40 часа 
2час 8:50 часа 9:30 часа 
3час 10:00 часа 10:40 часа 
4час 10:50 часа 11:30 часа 
5час 11:40 часа 12:20 часа 
6час 12:30 часа 13:10 часа 
7час 13:20 часа 14:00 часа 

 



5.Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни 
часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 
оценяване, като: 

5.1. Учениците да наблюдават и участват активно в урока; 
5.2. Учителят да осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с 
учениците чрез виртуална връзка, като видеокамерата  на учителя е включена през 
целия учебен час, а на учениците в началото на урока, при проверка на 
присъстващите и по време на проверка и оценка на знанията ; 
5.3. Учителят да предоставя консултации (съгласно графика за консултации с 
ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и обща 
подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на 
образователни дефицити по време на синхронното обучение от разстояние в 
електронна среда. 
5.4. Учителят да прилага разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба 
№ 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 
като поставяните оценки се мотивират и стават ясни на учениците и техните 
родители. 

 
С препис от заповедта да се запознаят преподавателите които преподават в 12 а 

клас, учениците  и техните родители. 
 
 
 
 
 

 
ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ:……………….. 

       ДИРЕКТОР НА СУ  САТОВЧА 
 
 
 


