ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ - ВАРНА
кв.“Чайка“, р-н Приморски, тел. 052/302-358; 052/302-359
mail: ou_ gsrakovski@abv.bg

http://ourakovski.com

З А П О В Е Д
№ РД07- 190/07.12.2021г.
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1и чл.115а от Закона за предучилищното и
училищно образование (ЗПУО) и чл.18 от Наредба №11/01.09.20216г.
НАРЕЖДАМ:
Класните работи по БЕЛ и математика за ученици, обучавани в ОРЕС по желание на
родител/поради липса на съгласие с тестване и за целите на обективното оценяване и
равнопоставеност на учениците от паралелката се провеждат, както следва:
1. В стаята на паралелката, която по график провежда класна работа се поставя
таблет/лаптоп, чрез който учителят поставя задачи и контролира решаването им за
учениците от посочената група.
2. Учениците от посочената група провеждат класната работа по графика на
паралелката, в която са записани, като за целта не присъстват в часовете от
седмичното разписание на паралеката, в чиято стая се провежда обучението в
ОРЕС за тях. Това важи само часовете на провеждане на класната работа по
утвърдения график.
3. По време на класната работа, учениците задължително са с пусната камера и
изключен микрофон. Получават указания и изпитни материали от учителя по
указан предварително начин, по които работят самостоятелно.
4. За осигуряването на техника за часа, съответния учител заявява тази необходимост
към Даниел Димов не по късно от 1 ден преди съответната класана работа. В деня
на класната работа, до 5 минути преди започването и, учителят е длъжен да е
привел техниката в работно състояние и с началото на часа да се осигурят
нормални условия за работа на всички учици в присъствено и ОРЕС обучение.
5. При неявяване на ученик за часа/часовете на класна работа и/или при изключена
камера учителят поставя отсъствия на съответния ученик.
6. Ученикът и родителите му са длъжни да осигурят технически провеждането на
часа, както и изискването за работеща и включена камера, както и самостоятелна
работа на ученика по поставените задачи.
7. След приключване на класната работа, решенията на задачите се изпращан в
обявения от учителя срок и платформа.
8. Изпратени след обявения срок решения не отговарят на изискването за
равнопоставеност и самостоятелна работа и учителят не ги оценява.

Всеки класен ръководител в 5-7 клас да уведоми родителите на поверените му
ученици. Учителите по БЕЛ и математика да уведомят учениците и предваритено
да уточнят времето и платформата за получаване/предаване на изпитните
материали и решенията.
Заповедта да бъде публикувана в сайта на училището от Адриана Трифонова и
изпратена през електронния дневник на всички родители, ученици и учители за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на училището.
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