
ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 

ЗАПОВЕД 

 

З №-186 / 26.11.2020 г. 

 

Относно преминаване в ОРЕС 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 115 а, ал. 4.1 от ЗПУО; и чл.40г, ал.4 от 

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и  

   заповед РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването. 

 

 

Н А Р А Ж Д А М : 
 

 1.Дневна форма на обучение на всички ученици от първи до седми 

клас при Трето основно училище „П.Р.Славейков”гр.Търговище да се 

провежда в електронна среда от разстояние, считано от  

 30.11.-21.12.2020  г. 

 2.Възлагам на педагогическите специалисти, да организират 

обучението в електронната платформа Тиймс. 

 Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) да включва: 

- Дистанционни учебни часове чрез синхронен урок с педагогическо 

взаимодействие 

- Асинхронно в електронен дневник „Школо” 

- Текуща обратна връзка и оценяване в часове за консултации. 

- Самоподготовка 

- Алтернативен вариант –хартиен учебен материал ,доставен чрез 

помощта на медиатор училищен. Поради големия процент от 

ученици с невъзможност на налични устройства и интернет връзка. 

-  

3.Дневната преподавателска норма на всеки педагогически 

специалист е не по-малка от 25 астрономични часа, която ще се 

отчита с бланка „Отчетен доклад” ОРЕС – с приложение №1 от 

заповедта, в последният работен ден от седмицата! 

 

4.Учителите от ЦОУД ще водят самоподготовка- 2  дистанционни 

учебни  часа , 4 - астрономични часа за размножаване  на учебни 

материали на хартиен носител за съответната група , която води за 

учащите  с неналични устройства. Да подпомага доставянето  на 

учебните материали учениците по адрес съвместно с медиатор. 

 5.Допълнителна подкрепа от ЕЛРП -психолог ,логопед ,ресурсни 

учители да се провеждат по утвърденият график на всеки 



специалист.Да се подготвят учебни материали на хартия при 

необходимост. 

 

         6.Седмично разписание –утвърденото за първи срок на учебната 

2020-2021г.  

           7.Дневен режим на дистанционни учебни  часове в ОРЕС, следват да 

се провеждат : 

 

 

   І.ІV клас                                                         V-VІІ клас 

1. 9.30-9.50 ч.                                          1. 9.30 -10.00ч. 

2. 10.00-10.20ч.                                   2. 10.10 -10.40ч. 

3. 10.35 -10.55ч.                                  3. 10.50-11.20ч. 

4. .11.05 -11.25ч.                                 4. 11.30-12-00ч. 

5. 11.35 -11.55ч.                                  5. 12.10-12.40ч. 

6. 12.05 -12.25ч.                                  6. 12.50-13.20ч. 

 

САМОПОДГОТОВКА  

14.00-14.30ч. 

14.40-15.10ч.  

 

8.Административните услуги при ІІІ ОУ „П.Р.Славейков” град Търговище 
ще се изпълняват електронно  на следните адреси– имейл ou_3_tg@abv.bg 
( www.3ou-tg.com). 

9.Непедагогически персонал преминава в редовна смяна на работен 
режим от 8.00-16.30ч.,почивка от 12.00 -12.30 ч.- съобразно изискванията и 
съответният инструктаж за COVID-19 , осигурени лични предпазни мерки . 

10. Всякакви посещения от външни хора се забраняват. Служители ще 
се допускат с разрешение от Директора на училището. 

    11.Възлагам на  Училищният екип  за ОРЕС да координира  и подпомага 

работата на учителите и при необходимост да предлага обща подкрепа. 

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 

заинтересовани лица, вкл. и родителите . 

Контролът ще упражнявам лично. 

 

 

mailto:ou_3_tg@abv.bg
http://www.3ou-tg.com/


Наталия Миланова 

Директор на Трето основно училище„П.Р.Славейков“гр. Търговище 

 

 
 


