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Заповед № РД-10-619 

От 07.05.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал 1., чл. 259, ал.1  от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, от Наредба № 15/ 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед №РД-01-

274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-1028   / 29.04.2021 г. на 

Министъра на образованието,  

 

НАРЕЖДАМ 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки считано от 05.05.2021 г. до 

28.05.2021 г. 

1. Присъствено обучение за учениците от начален етап и учениците , които са в паралелки 

единствени в съответния клас на училището т.е. 7, 10, 11 и 12 клас  

2. За  останалите ученици V - XII клас спазване на следния график  
➢ от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 и 9  клас; 
➢ от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,6, 9 клас; 
➢ от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6и 8 клас; 

3. Извън графика по т.1 се допуска и присъствено провеждане на  

а/ индивидуалните часове по специален предмет, консултации, индивидуални писмени или 

практически изпитвания за текуща оценка 

б/ изпити в процеса на училищното обучение /приравнителни/ в смисъла на чл.7, ал. 3 от 

Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците      

      4. Дейностите за  учениците в присъствена форма от 5 до 12 клас и учители се провеждат 

при спазване на следните противоепидемични мерки:  

а) задължително носене на защитна маска за лице в закрити помещения / класни стаи и коридори/ по 

време на час и междучасие 

б) спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м  

в) недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, 

кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други).  

     5. Стриктно да се спазва графика за дежурство от учители и ученици 

     6. Да се проведе извънреден инструктаж  на учениците, намиращи се в училище, от 

класните ръководители на персонала от ЗДУТД срещу подпис 

     7. Да се осъществи засилен пропусквателен режим и не се допускат външни лица в 

сградата. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на 

информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните 

услуги в електронна среда. 

 Обучението на останалите ученици да продължи в  електронна среда при спазване 

Алгоритъма, съгласно моя заповед №РД-10-847 от 04.09.2020 г. за утвърждаване на Правила за 

обучение в условия на  COVID-19.  

Да бъде спазвано утвърденото седмично разписание за Втори срок с 40 минутни часове, 

съгласно заповед № РД-10-405 / 26.01.2021 г и 30 минути часове за обучение в ОРЕС на класовете от 

прогимназиален етап. 
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     Настоящата заповед да бъде публикувана в сайта  и в електронния дневник на училището от 

Божидара Илиева – учител по ИТ 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Джулия Ботева - Соколова – ЗДУД и Лиляна 

Панайотова  - ЗДУТД. 

 

                                                                       

Директор: 

  / С. Щерева / 

 

 

Запознати:      ЗДУД…………   ЗДУТД……………….. 

                                /Дж. Ботева/           / Л. Панайотова/ 

 

 

Б. Илиева…………….. 


