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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за учениците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Петърница и техните родители 

 

УВАЖАЕМИ    УЧЕНИЦИ    И   РОДИТЕЛИ, 

Във връзка със Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието, на 

основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел І, 

т. 1. и раздел ІІ от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, 

поради преустановения присъствен образователен процес в училищата и в центровете за 

подкрепа на личностното развитие на територията на цялата страна в периода от 30.11.2020 г. 

до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява, доколкото е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от 

предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел 

осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите 

служители в училищата. 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Петърница, организацията на обучението е 

следната:  

Учениците от 1. - 3. клас от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. са включени в проектни 

дейности – „Народен Коледен календар”, занимания по интереси /изработване на коледни 

картички, украси и др./, обща подкрепа за компенсиране на пропуски в усвояването на 

учебното съдържание по предмети. 

Учениците от 4. – 6. клас  от 30.11.2020 г. до 11.12.2020 г. участват в проектни 

дейности – „Зимни празници и обичаи”, занимания по интереси /създаване на лично 

творчество – стихотворение, приказка, картичка, пожелание, рисунка и др./, обща подкрепа за 

компенсиране на пропуски  по учебни предмети. От 14.12.2020 г. до 21.12. 2020 г. ще се 

обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 
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За учениците от 7. клас  от 30.11.2020 до 21.12.2020 г. се провежда обучение от 

разстояние в електронна среда чрез образователната платформа Microsoft Teams – 

асинхронно, съгласно утвърденото седмичното разписание  и следното времетраене на 

часовете:  

№ Начало и край на 

учебен час 

1. 8,30 – 9,00 

2. 9,10 – 9,40 

3. 9,50 – 10,20 

4. 10,30 – 11,00 

5. 11,10 – 11,40 

6. 11,50 – 12,30 

 

За всички ученици  от 1. – 7. клас се предоставят материали на хартиен носител от 

образователния медиатор. 

 

 

Анета Николова 

 Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

 

 

 


