СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СМОЛЯН

ЗАПОВЕД
№ РД-07-627/28.01.2022 г.

На основание чл. 259(1), т. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование;
чл. 31(1), т. 2 от Наредба № 15 и заповед № РД 01-24/28.01.2022 г. на Директора на РЗИСмолян д-р Мими Кубатева
НАРЕЖДАМ:
І. Считано от 07.02.2022 година (понеделник) до 18.02.2022 г. (петък) учениците от
СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Смолян да се обучават както следва:
1. Продължава присъственото обучение на учениците от І до ІV клас, както и
индивидуалните занятия на ученици със СОП, при спазване на
противоепидемичните мерки.
2. РОТАЦИЯ за ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ V - ХІІ кл. В ПЕРИОДА 07-18.02.2022г.
В периода 07.02-11.02.2022г.
2.1. Присъствено се обучават учениците от V, VІІ, Х и ХІІ клас.
2.2. ОРЕС - обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VІ, VІІІ, ІХ и
ХІ клас
В периода 14.02-18.02.2022г.
2.3. Присъствено се обучават учениците от VІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас
2.4. ОРЕС- обучение от разстояние в електронна среда за V, VІІ, Х и ХІІ клас.
ІІ. Учениците, обучаващите се от разстояние в електронна среда, използват
електронната платформа MS Teams. Всички ученици, които не притежават собствени
компютри, чрез класните си ръководители и Администраторите на проекта „ Равен достъп
до училищно образование в условия на кризи“- Мая Сиракова, Радостина Пашова и
Марияна Карабова могат да получат от училище след подписване на приемно-предавателен
протокол от родител.
ІV. Класните ръководители организират получаването на таблети и лаптопи за
нуждаещите се ученици.
V. Всички преподаватели работят присъствено.

V. Присъствените учебни занятия за всяка от седмиците стартират с тестване на
всички ученици в понеделник и двукратно – понеделник и сряда, тестване на
педагогическия и непедагогическия персонал.
VІ. От 07.02.2022г. влиза в сила ново Седмично разписание на часовете за ІІ-ри срок
на учебната 2021/2022г. Разписанието е предоставено на всички педагогически
специалисти. Класните ръководители да предоставят на паралелките седмичните им
разписания. Седмично разписание на часовете за ІІ-ри срок на учебната 2021/2022г. е
публикувана на сайта на училището.

Настоящата заповед и Заповед № РД 01-24/28.01.2022 г. на Директора на РЗИСмолян д-р Мими Кубатева да се сведат до знанието на педагогическите специалисти,
учениците и родителите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.Смолян и се публикуват на
сайта на училището за сведение и изпълнение.

РОСИЦА ШЕХОВА
Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян

