ЗАПОВЕД
№РД-06-338/27.10.2021 г.
На основание чл. 259, aл.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 31,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка със заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1
и т. 7- 10 от Заповед РД-01-856 от 19.10.2021 г., допълнена със Заповед № РД-09861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и писмо № 06-185/27.10.2021 год. на РЗИПловдив и чл.115а от ЗПУО и чл. 40б. от Наредба 10 от 1.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование
НАРЕЖДАМ:
І. Считано от 28.10.2021 год. до намаляване на 14- дневната заболеваемост в общината да се
преустановят присъствените учебни занятия на всички ученици от V до ХІІ клас, в дневна и
комбинирана форма на обучение. Обучението да се осъществява, сихронно от разстояние в
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните
технологии в утвърдената за училището платформа на Microsoft Teаms по утвърдените
седмично разписание за I-ри учебен срок на учебната 2021/2022 г.
II. Считано от 28.10. 2021 г. учебният процес в ОРЕС в СУ „ Васил Левски“ да се провежда по
следния график:
Учебен час

Първи
Втори
Трети
Четвърти
Пети
Шести
Седми
Осми

Първа и трета
Втора смяна V-VII
смяна VIII –XII
клас
клас
07:30 – 08:10
10:00 - 10:30
08:20 – 09:00
10:50 – 11:20
09.10 - 09:50
11:40 - 12:10
12:30 – 13:00
Голямо междучасие
13:40 - 14:20
13:40 - 14:10
14:30 – 15:10
14:30 - 15:00
15:20 – 16:00
16:10 – 16:50
-

ІІI. За оказване на обща подкрепа на личностното развитие работят Общежитие 1 (женско) и
Общежитие 2 (мъжко), съгласно утвърдените в училището правила.
Ползването на общежитията за обща подкрепа на личностното развитие е разрешено за:
- учениците, на които семействата им са в социално затруднение и/или имат временна
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липса на достъп на интернет и/или електронни устройства;
- за учениците, които имат непосредствено участие в състезания от държавния календар
на съответните Българските федерации по вид спорт.
IV. Ползване на общежитието от учениците от 02.11.2021 г. е разрешено след Мотивирано
предложение от учителите по спортна подготовка, подадено в срок до 29.10.2021 г.
съгласувано от ЗДСД и заявено желания от родител.
Учениците могат да ползват ресурсите на Общежитие 1 и Общежитие 2 за осигуряване
на достъп по електронните платформи на Microsoft Teams, след предварително записване при
дежурния възпитател, съгласие от родител и при строго спазване на противоепидемичните
мерки.
Отг: дежурни възпитатели
V. Изхранването на учениците, ползващи общежитията на училището за обща подкрепа е
съобразено с мотивираните предложения на учителите по СП.
Заявки за храна се приемат при домакина на училището:
- до 11 часа на 02.11.2021 г.
Дейностите по настоящата заповед да се провеждат при строго спазване на всички
противоепидемични мерки и разпоредби: задължително носене на защитна маска за
лице, ползване на лични дезинфектанти, спазване на физическа дистанция от най-малко
1,5 м и недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена
температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба
на вкуса и други.
Възлагам на дежурните възпитателите да предприемат действия по компетентност за
оказване на педагогическа помощ на учениците, ползващи общежитията.
Дежурните възпитателите да представят ежедневен доклад за учениците, които ползват
ресурсите за обща подкрепа в Общежитията.
При проява на грипоподобни симптоми, веднага да се уведоми директора, а родителите
да предприемат незабавни мерки за прибиране на ученика за лечение в домашни условия.
С информацията на настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица
за сведение и изпълнение – чрез публикуване на информационните канали на училището –
Школо и Microsoft Teams в екип „Общо събрание“, а заместник директорите на училището,
главният счетоводител и дежурни възпитатели – лично, срещу подпис.
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