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Ha основание чл. 259, an. 1 от ЗЛУО, при условията на чл.115а, an.' от същия нормативен
документ,Заповед №РД01-677/25.11.2020г нa министъра на здравеопазването, Заповед №
РД09- 3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката поради преустановен
учебен процесв училищата на територията на цялата страна

I.НАРЕЖДАМ:
1. 13сички педагогически спвциалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на

служебните им задължения за реализация нa OPEC нa учениците, на които преподават.
2.

OPEC да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна

организация на учебния ден, чрез възможностите нa MS Teams, както и чрез възможностите
на социалните мрежи, a също така и вайбър и фейсбук групите на класовете, за което
информира директора. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали ще
преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено.
3.

Всички учители изработват работят no часовете от утвърденото седмично разписание.

4.

Организират начин за получаване на обратна връзка oт учениците.

5.

Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата
Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6.

За учениците с които е невъзможно осъществяването на ОРЕС, учителите пoдгoтвят
материали на хартиен носител ,кoитo изпращат на електронната поща на ЗATC Петя
Токанова и същите ще бъдат носени no домовете нa учениците oт образователния медиатор
no график,утвърден от директора.

7.

Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните Cu задъжения в условия на
разположение на работодателя.

8. Огнярят работи no график определен oт директора за наблюдение на отоплитената

инсталация нa сградите нa училището. Зaдъл.китeлнo използва лични предпазни средства.
9.

ЗATC изпълнява служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция
на работните ніомещения. Задължително използва лични предпазни средства.

10. Работниците които са на работа в училище осъществятат засилен пропусквателен режим и

разположение на работодателя в случай на нужда.

Задължително използват лични

предпазни средства.

II. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата на училището.
Препоръчвам комуникацията с и между служителите да се осъществява no телефон u/unu e-mail,
електронен дневник, социални мрежи и др. B случай на неотложна необходимост външни
лица ще бъдат допускани дo сградата, след като

получи потвърждение no телефон oт

ДИреКТора на уЧИЛИЩето.
2.

Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и

респираторни заболявания в учебните сгради.

III. дOПЪЛHИTEЛHИ УКAЗAHИЯ:

1.Допуска се комбинирането на форми на обучение — on-line, на хартиен носител или no
телефон.
2. Bъзмoжнo е да се използват образоваггелни програми, излъчвани no Българската нaциoнaлнa
телевизия.

Настоящата зaпoвeд влиза в сила oт 30.1 1.2020 гoдинa и ce npunara дo 21.12.2020година или
втopo нареждане.
НаСТОЯ[Цатд ЗаПОВСД да се свеДе До Зн8ннСТо на ЦеЛИЯт ЛИЧен СЪСтдв на уЧИЛИщЕТо.
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е осъществявам лично!

