СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ”, ГРАД ШУМЕН
ул. „Ген.Драгомиров” №44 Б
e-mail: tr_simeonov@abv.bg www.school-ts.com
тел:0889433455

ЗАПОВЕД
№ РД 06 - 559
град Шумен, 13.03.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование,
Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г.
І. ОПРЕДЕЛЯМ:
Педагогическите специалисти да продължат процеса на образование, възпитание и
социализация в условията на онлайн дистанционно обучение на учениците, на които преподават,
както спазват следните указания:
1. Обучението за учениците се осъществява от понеделник до петък, съгласно утвърдено
Седмично разписание на учебните часове и актуализиран Дневен режим- Приложение № 1 на
образователната институция, считано от 13.03.2020година.
2. Педагогическите специалисти подготвят предварително и представят на учениците с
онлайн връзка, в избрана образователна платформа, до пълното въвеждане на базовата платформа
на МОН- TEAMS планираното учебно съдържание, съгласно утвърденото Седмично разписание
за втори учебен срок и актуализиран Дневен режим на образователната институция за учебната
2019 – 2020 година.
3. Индивидуална връзка, консултации с родители и ученици може да се осъществява и
извън Седмично разписание на учебните часове и Дневен режим на училището.
4. За връзка с учениците и техните родители използват „OneBook“ и помощта от класните
ръководители.
5. За осъществяване на онлайн обучението- представяне на учебни материали, изготвяне на
онлайн тестове и онлайн видео-уроци могат да се използват Classroom.google.com, OneBook,
Smartclassroom.bg, Microsoft Teams, Zoom и други платформи по избор на педагогическите
специалисти, като се следи за улеснено използване на платформата, интерфейс на български език,
удобно и лесно за използване от ученици и родители съдържание.

6. Педагогическите специалисти попълват ежедневен отчет за извършените дейности и
активността на учениците от предходния ден. Същият се изпраща на електронната поща на
училището до 22,00 часа на деня.
7. За учениците, които нямат техническа възможност за електронно обучение:
01.

Учителите по предмети подготвят учебните материали.

02.

Материалите се предоставят на учениците, на актуален адрес на местоживеене от

образователния медиатор Георги Самиров. Същият трябва да бъде надлежно
инструктиран, осигурен с предпазни средства и ясни указания за дейността си от
Областен кризисен щаб и Общински кризисен щаб- Шумен.
03.

Образователният медиатор получава от учителите материалите и ги предава на

учениците/родителите /настойниците на физическия им адрес.
04.

Дейността на образователният медиатор се осъществява по ежедневен времеви и

пространствен график, изготвен от г-н Борислав Борисов- ЗДАСД. В графикът се
посочват адресите на педагогическите специалисти, времето на получаване на
материалите, адресите на учениците, които нямат достъп до интернет/устройство и
времето за предаване на всики конкретен ученик/родител. Графикът се разписва и
подписва от ЗДАСД и се предоставя на образователния медиатор физически или
посредством електронна комуникация.- Приложение №4.
05.

Списъкът на учениците, които нямат достъп до интернет/устройство, се предоставя

на ЗДАСД и образователен медиатор, от г-жа Йорданка Василева- ЗДУД, съгласно
получена информация от всеки класен ръководител.
06. Педагогическите специалисти осъществяват връзка с учениците, които нямат достъп до
интернет/устройство по телефон и/или чрез образователния медиатор.
II. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Дневен режим на образователната институция за периода на извънредното положение –
Приложение № 1.
2. Инструктаж за безопасни условия за обучение и труд в условия на извънредно
положение- Приложение №2.
3. Формуляр за отчет за извършени дейности- Приложение №3.

Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти и
служителите за сведение и изпълнение, по електронна поща, от Йорданка Стоянова- ЗДУД, а до
учениците и техните родители – от класните ръководители.
Контролът по изпълнение на заповедта се изпълнява от Борислав Борисов- ЗДАСД.
ГАЛИНА САКАРОВА
Директор на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен

