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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 161 

18.11.2020 г. 

 

На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, писмо с изх. № 9105-382/09.11.2020 г.  на 

Министъра на образованието и науката, Протокол № 4/18.11.2020 г. на 

Педагогическия съвет при НПТГ „Шандор Петьофи“ 

  

 

НАРЕЖДАМ : 

 
1. Да се приложи алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за присъствие в 

училище за периода 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г. вкл. както следва: 

1.1.  За периода 23.11. – 04.12.2020 г. вкл. провеждане на  присъствено обучение за 

учениците от 8а, 8б – паралелки с разширено изучаване на ЧЕ и целите потоци 

ученици от 10. и 12. клас /10а, 10б, 10г, 10д, 12а, 12б, 12г, 12д, 12е/. 

1.2. За същия период провеждане на синхронно ОЕСР за учениците от 8г и 8д – 

паралелки без интензивно и разширено изучаване на ЧЕ и целите потоци 

ученици от 9. и 11. клас /9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 11а, 11б, 11в, 11г и 11е/. 

1.3. За периода 07.12. – 18.12.2020 г. вкл.  провеждане на  присъствено обучение за 

учениците от 8г и 8д – паралелки без интензивно и разширено изучаване на ЧЕ и 

целите потоци ученици от 9. и 11. клас /9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 11а, 11б, 11в, 11г и 11е/. 

1.4.  За същия период провеждане на синхронно ОЕСР за учениците от 8а, 8б – 

паралелки с разширено изучаване на ЧЕ и целите потоци ученици от 10. и 12. 

клас /10а, 10б, 10г, 10д, 12а, 12б, 12г, 12д, 12е/. 

1.5.  За периода от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл. се провежда присъствено 

обучение за учениците от 8а, 8б – паралелки с разширено изучаване на ЧЕ и 

целите потоци ученици от 10. и 12. клас /10а, 10б, 10г, 10д, 12а, 12б, 12г, 12д, 

12е/. 

 

2. За периода на прилагане на алгоритъма  приравнителните изпити и  изпитите в 

самостоятелната форма се провеждат присъствено. 

 

3. Графикът за провеждане на класни работи може да бъде променен, като се спазват 

разпоредбите на чл. 20 ал.1 на Наредба № 11 на МОН. 

 

4.  Обучението - присъствено и от разстояние в електронна среда - да се провежда по 

следното разписание: 

 
1.  800 – 835 

Голямо междучасие 

2.  855 – 930 

3.  940 – 1015 

4.  1025 – 1100 

5.  1110 – 1145 

Голямо междучасие 

6.  1205 – 1240 

7.  1250 – 1325 
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5. За периода 23.11. 2020г. до 23.21.2020г. вторият час на класа, часове за спортни 

дейности, занимания по интереси и по проекти да се провеждат от разстояние в 

електронна среда. 

6. По време на присъственото обучение да се спазват Заповед № 525/09.09.2020 г. и  

Заповед № 147/13.11.2020 г., свързани с насоките за провеждане на обучение при 

извънредна епидемиологична обстановка. 

7. За учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е в сила 

Заповед № 134/28.10.2020 г. (с удължен период на действие). 

 

 

 

Класните ръководители да уведомят учениците за организацията на учебния процес. 

Копие на заповедта да се публикува в сайта на училището. Да се подготви и 

публикува съобщение за училищната видео стена. 

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 

 

 

 

 

 

 

Инж. НЕШКА  ХРИСТОВА 

Директор на НПТГ „Шандор Петьофи”-Разград 
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