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ЗАПОВЕД
№ РД-10- 71 /12.11.2021г

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, и т. 26 от Наредба 
№ 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и др; и ге 
педагогически специалисти, чл. 115а, ал. Гот ЗПУО, чл. 24, ал.1 и ал.5, чл.36, ал.5 и 
чл.47, ал.6 от Правилника за дейността на училището, чл. 40а, ал. 1, чл. 406, ал. 1, ал. 2, 
чл. 40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане 
на труда, и съгласно Правила за работа в условията на епидемична обстановка и 
преминаване към ОРЕС в ОУ „Георги Бенковски“ -  Глава десета от ПДУ, в изпълнение 
на приложение към заповед на МОН №РД 09-4247/08.11. 2021г. - насоки за обуче  ̂ ле и 
действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 
2021/ 2022 г. в условията на COVID- 19. Заповед №РД 01-911/08.11.2021 г на министъра 
на здравеопазването и заповед №РД 09-4247/08.11. 2021г на министъра да 
образованието и науката и във връзка с преминаване на учениците от 1 до 4 клас в 
присъствено обучение.

НАРЕЖДАМ:

1. Учениците от 1 до 4 клас преминават от обучение от разстояние в електронна 
среда в присъствено обучение от 16.11.202 lr./Вторник/ съгласно утвърдената 
организация на учебния ден и седмично разписание.

2. В Дните, в които ще се тестват учениците за COVID- 19, седмичното разписание 
е както следва:

Дневен режим за дните, в които ще се провежда тестване на учениците

Учебни 1 .клас -  2. клас З.клас -  4. клас
часове

Тестване от 8:15 до 8:50 Тестване от 7:45 до 8:20 часа
часа

1 . 8:50 -  09:15 часа 08:20-08:55 часа

2. 09:20-09:55 часа 09:00 -09:35 часа

Голямо междучасие Голямо междучасие
3.

10:10-10:45 часа 09:50-10:30 часа
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4. 10:55-11:30 часа 10:40-11:20 часа

5. 11:40-12:15 часа 11:30-12:10 часа

6 . . 12:20-13:00 часа

3 .Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в 
класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на 
ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста -  в дните на 
изследване. Изследването се извършва от учители със зелен сертификат или дали съгласие 
да бъдат тествани два-пъти седмично и от доброволци със зелен сертификат.
Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в училищния 
двор при сйазване на физическа дистанция от 1,5 м; за учениците в начален етап (1-IV 
клас) по време на учебен час и за деца и ученици със специални образователни 
потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на 
защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;
4. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в 
домашни условия. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден 
преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в 
домашни условия тест учениците посещават училище, като родителят декларира 
писмено, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е 
отрицателен, съобразно указанията на производителя.
5. Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, които нямат зелен 
сертификат идват в училище 40 минути по- рано в дните за тестване от началото на 
тестването на учениците и първия час. Влизат в училище с маска и в учителската стая 
под наблюдението на медицинското лице се тестват. Ако резултатът е отрицателен 
продължават да изпълняват своите задължения, ако е положителен напускат сградата 
на училището и в лаборатория правят нов тест. При отрицателен резултат от 
лабораторното изследване се връщат отново на работа.
6.Охраната на училището не допуска в сградата:

« Ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или 
отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са 
изразили съгласие за изследване два пъти седмично;

» Лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили 
съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с 
неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не 
разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен 
резултат от лабораторно изследване;

** Лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на 
учениците.

7.В обучение от разстояние в електронна среда в Microsoft Teams с разписанието
на часовете в присъствено обучение, учат:

* Учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване 
(родителите не подават заявление за преминаване в обучение от 
разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника 
на регионалното управление на образованието);



• Обучението or разстояние в електронна среда включва дистанционни 
учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 
обучението и оценяване,

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически 
специалисти за сведение и изпълнение

Учениците и техните родители/настойници да бъдат уведомени и чрез 
- електронния дневник на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кръстина Комогорова -
ЗДУД.

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност ло 
силата на КТ.

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.


