
 

127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ 

       гр. София – 1000, ул. „П. Парчевич“ № 43, тел.: 0884334114,  

тел.: 0884334160, e-mail: u_4022@abv.bg  

 

ЗАПОВЕД 

№ 909-660 / 13.03.2020 г. 

          На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31 от Наредба № 15  за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с писмо с изх. № РУО1-6640/13.03.2020 г. на Регионалното 

управление на образованието – София-град за предприемане на незабавни действия във 

връзка с обявеното извънредно положение 

 

НАРЕЖДАМ : 

1. От 16.03.2020 г. до второ нареждане обучението в 127. СУ да се осъществява 

дистанционно чрез електронния дневник на училището, социалните мрежи и 

други безплатни платформи. 

2. Всички учители да са на разположение за провеждане на консултации по 

съответните учебни предмети с учениците от поверениете им паралелки във 

времевия диапазон съгласно утвърденото седмично разписание за втори срок на 

учебната 2019/2020 година. 

3. Учителите да предоставят учебни материали, информация, планове, 

презентации, тестове, допълнителни задачи и домашна работа чрез „Школо.бг“. 

4. Класните ръководители да поддържат контакт с родителите и учениците от 

поверените им паралелки с цел информираност относно ангажираността им към 

дистанционното обучение. 

5. Класните ръководители да изпратят извънредния инструктаж съгласно заповед 

№ 904-655/12.03.2020 г. до учениците от поверените им паралелки чрез 

съобщение в електронния дневник на училището. 

6. Учителите свободно избират електронната среда и ресурси, в която да 

провеждат дигиталното обучение /за справка: Приложение № 1– писмо с изх. № 

РУО1-6641/13.03.2020 г. и Приложение № 2 – писмо на инж. Таня Михайлова – 

заместник-министър на образованието и науката/ 

7. Всеки понеделник до 12:00 ч. всички учители да изпращат доклад, в който са 

описали извършените дейности през предходната седмица чрез електронния 

дневник на училището до Мила Шулева – секретар и домакин за отпечатване и 

предоставяне за получаване на входящ номер от Искра Иванова – ЗАТС и 

касиер. 

8. Педагогическият съветник на училището да е на разположение за онлайн 

консултации в часовия диапазон от 08:00 ч. до 14:00 ч. 

9. Психологът на училището да е на разположение за онлайн консултации в 

часовия диапазон от 10:00 ч. до 16:00 ч. 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички заинтересовани 

страни чрез електронния дневник на училището.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директорите по 

учебна дейност. 

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ 

Директор на 127. Средно училище 

„Иван Николаевич Денкоглу” гр. София 

mailto:u_4022@abv.bg

