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З А П О В Е Д
№ РД07- 186/01.12.2021г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, чл.105, ал.5 и чл.115а от Закона за
предучилищното и училищно образование (ЗПУО), заповед РД-01-973/26.11.2021г. на
министъра на МЗ, заповед №РД09-4755/30.11.2021г. на министъра на МОН и насоките за
организация на учебния процес при условията на епидемична обстановка
НАРЕЖДАМ:
От 02.12.2021г. учебният процес за учениците от V-VII клас в училището се организира на
ротационнен принцип, както следва:
От 02.12.2021г. до 08.12.2021г.:
- присъствено се обучават учениците от 7а,б,в,г,д и 6а,б,в класове - без да бъдат
тествани. Учениците от 5а,б,в,г,д и 6г,д,е класове продължават в ОРЕС.
Учениците в присъствено обучение ползват следните класни стаи: VI А – 401 VI Б – 403
VI В – 404 VII А - 402 VII Б - 405 VII В – 406 VII Г - 407 VII Д – 408
От 09.12.2021г. до 15.12.2021г.
- присъствено се обучават учениците от 5а,б,в,г,д и 6 г,д,е класове - без да бъдат
тествани. Учениците от 7а,б,в,г,д и 6а,б,в класове ще се обучават в ОРЕС.
Учениците в присъствено обучение ползват следните класни стаи: VI Г – 401 VI Д – 403
VI Е – 404 V А - 402 V Б - 405 V В – 406 V Г - 407 V Д – 408
Всички часове се провеждат в посочените класни стаи, с изключение на часовете по
ИТ, КМИТ, които се провеждат в специализираните кабинети.
Часовете по ФВС за учениците от V-VII клас се провеждат само на открито, при
подходящи атмосферни условия или в класната стая при невъзможност да се
проведат на открито, като се организират дейности по преценка на учителя.
- Паралелките в присъствено обучение спазват утвърдения график на часовете.
- Паралелките в ОРЕС се обучават синхронно през платформата Google classroom по
утвърдената седмична програма, при следния график:

1ч. - 7.30 - 8.00
2ч. - 8.20 - 8.50
3ч. - 9.10 - 9.40
Голямо междучасие
4ч. - 10.10 - 10.40
5ч. - 11.00 - 11.30
6ч. - 11.50 - 12.20
7ч. - 12.40 - 13.10
Учениците от I-IV клас продължават обучението си без промяна - присъствено при
тестване два пъти седмично за учениците, за които са подадени декларации за съгласие с
тестването. За тези без декларации - в ОРЕС. Сборните групи за ЦОУД са в обичайните си
стаи при учебен процес в гимназията.
Учениците от V-VII клас, получили разрешение за обучение в ОРЕС по желание на
родител се обучават със седмичното разписание на паралелката от випуска към която са
причислени със заповедт за промяна на формата на обучение.
Всички ученици сутрин влизат през централен вход, като главните дежурни учители и
медицинското лице осъществяват филтър за симптоми на простудно заболяване. След
края на часовете, учениците биват изпращани от учителя имащ последен час с тях до:
- За I-IV клас централен вход
- За V-VII клас вход при физкултурен салон.
Главни дежурни учители за периода 2-3.12.2021г. са Емилия Радева и
Севдалина Колева – явяват се в училище не по-късно от 07.00ч. за изпълнение
на задълженията си.
Всички учители с присъствени часове и часове в ОРЕС водят часовете си от
училището по изготвен график, с който са длъжни да се запознаят.
Предоставената на учителя техника за обучение в ОРЕС от дома, се връща в училище
и се използва за провеждането на часове в ОРЕС от училището. Даниел Димов отговаря за
предоставяне и прибиране на техниката по указания график, както и за техниката в
паралелките, които осигуряват обучението в ОРЕС по желание на родител.
Женя Велчева – ЗДАСД отговаря за изготвянето на график за дезинфекция на класните
стаи, общите части и компютърни кабинети, като Надежда Тотлякова – домакин
осъществява контрола по изпълнението му.

Женя Велчева отговаря за изготвяне на график на работното време на портиер, общ
работник, огняр, чистач хигиенисти и домакин.
При заповед от компетентен орган всички служители на училището предприемат
действия за изпълнението й незабавно.
Настоящите ограничения влизат в сила от 02.12.2021г. и важат до промяната им чрез
заповед на министъра на МЗ и/или министъра на МОН.
Съгласно договореното в чл. 50 от КТД от 17.08.2020г. на всеки педагогически
специалист, работещи при условията на ОРЕС, да бъде изплатена сумата от 30.00лв. за
компенсиране разходите за консумативи при ОРЕС, за реално отработено време, за дните
на ОРЕС.
Заповедта да бъде публикувана в сайта на училището от Адриана Трифонова, в
електронния дневник и подадените електронни пощи на служителите за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществи директорът на училището.
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