
 

 
 

З А П О В Е Д № РД 09-166/31.03.2020 г. 
 

I. На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО и във връзка със заповед № РД 09-

704/31.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката  

 

    Н А Р Е Ж Д А М 
 

1. Обучението от разстояние в електронна среда  е обучение, при което  

образователният процес  се реализира с помощта на електронните и 

комуникационни технологии.  То трябва да осигури оптимална заетост на 

учениците, с цел придобиването на основни умения от обучението, 

определени в учебните програми. 

2. Провеждането на обучението по т. 1 се извършва от учителите в рамките  

на уговорената продължителност на работното време, като при нормална 

продължителност на работното време за отчитане на деня като работен, 

учителят трябва да има продължителност на работния ден поне 5 

астроночични часа работа, свързана с обучението, или поне 25 

астрономични часа седмично при работна седмица от 5 работни дни.За 

дните, отчетени като работни се дължат уговорени възнаграждения, 

съгласно Вътрешни правила за работната заплата в НХГ „Цанко Лавренов“.  

3. При намалена продължителност на работното време, изискването по т. 2.  

се прилага пропорционално. 

4. Организацията по отчитането по т. 2 се осъществява от Здравка Тодорова 

– заместник-директор УД 

5. При обучението по т. 1 се извършва и текущо оценяване по смисъла на  

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

6. За резултатите от обучението от разстояние, учителят си води бележки  

върху ангажираността, активността, резултатите от работа и напредъка на 

съответния ученик, като учителят да нанася в периода на обучението 

оценки в електронния дневник.   

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради  

необходимост от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и 

ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни 

заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, 

педагогическите специалисти и другите служители в НХГ „Цанко 

Лавренов“ град Пловдив.  

 

 
      СВЕТЛОЗАР ЧАВДАРОВ 

      Директор на НХГ«Цанко Лавренов» 
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