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З А П О В Е Д
№ РД07- 439/26.02.2021г.
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, чл.31 от Наредба №15/22.07.2021г. и
заповед № РД-01-132/ 26.02.2021, т. 2 на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
Считано от 01.03.2021г. се възстановяват присъствените дейности в сборните групи за
ЦОУД в съответствие с утвърдения дневен режим на институцията:
Разписание в Полуинтернатни групи I и II клас – I смяна:
Първа смяна
ПИГ I и II клас
8.00 – 8.35 ч. – Занимания по интереси
8.35 – 8.50 ч. – Междучасие
8.50 – 9.25 ч. – Самоподготовка
9.25 – 9.40 ч. – Междучасие
9.40 – 10.15 ч. – Самоподготовка
10.15 – 10.40 ч. – Междучасие
10.40 – 11.15 ч. – Занимания по интереси
11.15 – 11.30 ч. – Междучасие
11.30 – 12.05 ч. – Организиран отдих и
физическа активност
12.05 – 12.20 ч. – Междучасие
12.20 – 13.15 ч. – Обедно хранене и
предаване на учениците на класен
ръководител

ПИГ III клас
8.00 – 8.40 ч. – Занимания по интереси
8.40 – 8.50 ч. – Междучасие
8.50 – 9.30 ч. – Самоподготовка
9.30 – 9.40 ч. – Междучасие
9.40 – 10.20 ч. – Самоподготовка
10.20 – 10.40 ч. – Междучасие
10.40 – 11.20 ч. – Занимания по интереси
11.20 – 11.30 ч. – Междучасие
11.30 – 12.10 ч. – Организиран отдих и
физическа активност
12.10 – 12.20 ч. – Междучасие
12.20 – 13.15 ч. – Обедно хранене и
предаване на учениците на класен
ръководител

Във връзка с това:
1. В срок до 7.30ч. на 01.03.2021г. стаите за ЦОУД и училищния стол да бъдат
почистени, дезинфекцирани и с осигурени дезинфектанти и хартиени кърпи –
отговаря Женя Велчева – ЗДАСД.

2. В срок до 02.03.2021г. да бъде направена организация за вазстановяване на
обедното хранене от фирмата доставчик – отговаря Женя Велечева.
3. Класните ръководители на учениците, записани в ЦОУД да уведомят родителите за
възстановяването на присъствените дейности.
4. До организирането на обедното хранене /за дните 01-02.03.2021г./ родителите да
осигурят обяд за учениците в групите за ЦОУД, който ще бъде консумиран в
училищния стол по изготвения график.
5. Всеки учител в група за ЦОУД да осигури време за обяд на учениците при спазване
на графика и мерките за дезинфекция.
6. Носенето на маски от учениците е препоръчително. Носенето на маски от
учителите е задължително. При отворени прозорци /при подходящи атмосфарни
условия/ маските могат да бъдат свалени за почивка.
7. В срок до 2.03.2021г. Даниел Димов да отрази промените в електронния дневник. В
срок до 04.03.2021г. всеки учител в група за ЦОУД да внесе информацията за
периода 1-2.03.2021г.
8. В срок до 27.02.2021г. в училищния сайт и в електронния дневник да бъде
публикувано следното съобщение от Адриана Трифонова – главен учител:
„Кетъринг фирмата за обедно хранене ще осигури хранене от 04.03.2021г.
На 1.03 и на 02.03 от 17:45 ч. до 18:45 ч. , ще се продават купони във фоайе, за периода
от 04.03 до 12.03.2021г.
Родителите, които имат закупени купони с дати от 16.11.2020 до 20.11.2020 година ще
имат възможност да заменят купоните си, след като предоставят купоните за
изтеклия период. Срещу старите купони ще получат купони за периода от 08.03 до
12.03.2021г. включително.
Следваща продажба на купони за обедно хранене ще се състои на дати
09.03.2021г./вторник/ и 10.03.2021г./сряда/ във фоайето на училището от 17:45 ч. до
18:45 ч.“
Настоящата заповед да бъде предоставена на учителите по електронна поща за сведение и
изпълнение и на родителите чрез училищния сайт и електронния дневник.
Контрол по изпълнението ще осъществи директорът на училището.

Димитър Димитров
Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна

