
148. ОУ  „Проdјесор  докторр  Любомир  Мштетич"- Слатика  
гр. София, ул. "Слатинска" №  35, тел./факс: 02/870-63-60; 02/870-4 ]-16 

ЗАПОВЕД  

№  49/ 20.10.2021 г. 

На  основание  Заповед  №  РД09- 3596/20.10.2021 г. на  МОН, чл. 1 15а, ал.1 
и  чл.177, ал.3 от  ЗПУО  и  чл.193, ал.1 от  Наредбата  за  приобщаващото  
образование  и  във  връзка  с  т. 1 и  т.7 — т. 10 от  Заповед  РД-01- 
856/19.10.2021 г. на  МЗ  и  чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО  

НАРЕЖДАМ : 
До  отмяна  на  въведените  със  Заповед  №  РД01- 
856/19.10.2021 г. на  министъра  на  здравеопазването  
временни  противоепидемични  мерки  на  територията  на  
Република  България, считано  от  21.10.2021 г.: 

1. За  учениците  от  1. до  12. клас  от  училищата  на  териториите  на  
общини  с  достигната  14-дневна  заболеваемост  над  750 на  100 000 
население  да  се  организира  обучение  от  разстояние  в  електронна  
среда  чрез  използване  на  средствата  на  информационните  и  
комуникационнитетехнологии . 

2. Обучението  ще  се  извърщва  в  електронна  среда  от  разстояние  в  
платформата  MS Teams. 

3. Обучението  ще  бъде  организирано  по  учебните  предмети  от  раздел  
А, раздел  Б  и  раздел  В  на  училищния  учебен  план. 

4. Учебните  часове  в  обучението  в  електронна  среда  от  разстояние  да  
бъдат  с  продължителност  20 мин. за  I— IV клас  и  30 мин. за  V— VII 
клас, както  следва: 

I клас  II - IV клас  V- VII клас  

0845 - 0905 
0940 	10°° 
1025-1045 

1110- 1130 
1155 1215 
1 ч. хранене  

гч . СSМОПОДГОТОВКа  х  20 МИН. 

2 ч. занимания  по  интереси  х  20 мин. 

0800 	0820 

0840 09°° 

0940- 10 00 

1025- 1045 

1 1 1 0-1 130 

1150 121о  
1 ч. хранене  

2 ч  самоподготовка  х  20 мин . 

2 ч . занимания  по  интереси  х  20 мин. 

0800 	0830 

0850 - 0920 

0940-1010 

1040 	1110 
1 130-1200 

1220-1250 

1310 134о  



5. Заповедта  да  се  сведе  до  знанието  на  заинтересованите  лица  за  
сведение  и  изпълнение. 

б. Заповедта  се  издава  при  условията  на  чл. 73 от  АПК  поради  от  
необходимост  от  неотложно  предприемане  на  мерки  за  
ограничаване  разпространението  на  КОВИД  19 с  цел  опазване  на  
живота  и  здравето  на  учениците, педагогическите  специалисти  и  
другите  служители  в  училището. 

7. Контролът  по  изпълнението  на  заповедта  ще  осъществявам  лично  

20.10.2021 г. 
СОФИЯ  Деянова  


