
 
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГАБРОВО 
ул. “Неофит Рилски” 17, тел./факс: 80-47-92,  

e-mail: ou_neofit.rilski.gb@abv.bg 

 
З А П О В Е Д 

№ РД-04-497/01.02.2021 год. 
 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, чл.105 ал.6 и чл. 115а, ал. 1  от ЗПУО, във връзка със 
заповед № РД09-290/29.01.2021г. на Министъра на министерство на образованието и 
науката  и раздел І, т.1 и раздел ІІ от Заповед № РД01-677/25.22.2020г., изменена и 
допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г., Заповед № РД-01-20/15.01.2021г. и 
Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването. 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Учениците от V до VІІ клас да провеждат присъствени учебни занятия при 
спазване на следния график: 

От 04.02.2021г. до 17.02.2021г. присъствено се обучават учениците от  VІІ клас. 
От 18.02.2021г. до 02.03.2021г. присъствено се обучават учениците от  V клас  
От 04.03.2021г. до 17.03.2021г. присъствено се обучават учениците от  VІ клас 
2. Учениците от V до VІІ клас  да се обучават в електронна среда при спазване на 

следния график: 
От 04.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците от V и VІ клас  да се обучават в 

електронна среда. 
От 18.02.2021г. до 02.03.2021г. учениците от VІ и VІІ клас  да се обучават в 

електронна среда. 
От 04.03.2021г. до 17.03.2021г. учениците от V и VІІ клас  да се обучават в 

електронна среда. 
3. Обучението на учениците  да  се осъществява  от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии 
съгласно Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в 
електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021година в ОУ „ Неофит 
Рилски“- Габрово.  

4.Класните  ръководители да запознаят учениците и родителите с реда и начина за 
организиране на  обучение от разстояние в електронна среда при спазване на 
утвърденото седмично разписание на паралелката. 
       5.Учителите, да организират и провеждат обучение в електронна среда от 
разстояние с платформата Microsoft Teams от МОН. 

6.Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни 
часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 
оценяване, като ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урок  

Копие от заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав на дружеството / 
фирмата за сведение и изпълнение. 
     Контрол по заповедта възлагам на Татяна Петрова – заместник директор УД. 
        
 МАЯ КОЛЕВА 
 ДИРЕКТОР 
 ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ 


