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ЗАПОВЕД  №  РД10 – 277/ 08.11.2021г 

На основание чл.259, ал.1 и чл. 115а, ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал1,т.1,2 и 4  от Наредба 

15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и във връзка с т.18 и т.25 от  Заповед № РД01-

890/03.11.2021г. и Заповед № РД01-911/08.11.2021г на министъра на здравеопазването 

и Заповед № РД09-4247/08.11.2021г. министъра  на образованието и науката  и във 

връзка с  предписание с изх.№ 03-1258 - 2/05.11.21г. на РЗИ - Ямбол  

 

I. Преустановяват се присъствените учебни занятия  считано от 08.11.2021г. 

до 19.11.2021г. за всички ученици от 1 до 7 клас на ОУ „П.Р.Славейков“ 

– Ямбол. 

Обучението да се организира  от разстояние в електронна среда при спазване на 

изискванията , посочени в Заповед РД10-260/27.10.2021г на директора на 

училището. 

II.  В изпълнение на т.I.25  от Заповед № РД01-890/03.11.2021г. на министъра на 

здравеопазването присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас се 

възстановява след   изпълнение на т.4 от  Насоките за работа и действия 

в извънредна епидемична обстановка и след осигуряване на 

необходимото количество неинвазивни тестове и  безопасна среда в 

училище. 

     Задължения: 

 класните ръководители на учениците 1-4 клас да проучат мнението на 

родителите относно тестването на учениците 2 пъти седмично с неинвазивни 

тестове чрез попълване на декларация по образец и да организират онлайн 

родителска среща, за да споделят резултатите  от проучването за класа. 

 ЗДУД да обобщят резултатите и да уведомят РУО – Ямбол за  решението на 

училището, относно осигуряването на безопасна среда и възможността за 

възстановяване на присъствен образователен процес.  

 ЗДАСД да  осигури  предпазни средства, дезинфектанти, необходими за 

спазване на хигиенните мерки и проследява ежедневно спазването на приетия 

хигиенен протокол. 

III.  Споделена отговорност 

 Учителите отговарят за спазването на противоепидемичните мерки , с 

грижа за своето здраве, както за здравето на колегите и учениците.  

 Родителите носят отговорност за опазване здравето на децата си  и 

спазване на противоепидемичните мерки в училище. 
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Педагогическите специалисти са запознати онлайн. Класните ръководители са 

задължени да информират родителите на учениците. Г-жа Галина Пенева – 

ръководител направление ИКТ да публикува заповедта в сайта на училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Радка Динева– ЗДУД и г-жа 

П.Пенева- ЗДУД. 

         

 Илиана Бицова                                                

Директор на ОУ „П. Р. Славейков”   - Ямбол                     Запознати: онлайн            

 


