ЗАПОВЕД
№РД-06-951/27.01.2021 г.
за изменение и допълнение на заповед РД-06-785/15.01.2021 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 РД-01718/18.12.2020 г., РД-01-20/15.01.2021 г. , РД-01-51/26.01.2021 г. и РД-01-52/26.01.2021 г.
министъра на здравеопазването и на чл.115а от ЗПУО и чл. 40б. от Наредба 10 от 1.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование и удължаване на срока на въведените
временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от
1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
НАРЕЖДАМ:
изменям и допълвам моя заповед РД-06-785/15.01.2021 г.
І. Допълвам т. І както следва:
1. В периода до 01.02.2021 г. до 02.02.2021 г.обучението на учениците от V до ХІІ клас,
записани в дневна и комбинирана форма на обучение 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 учебен срок на учебната 2020/2021 г. и график на
учебните часове, при спазване нормативните разпоредби на министъра на здравеопазването,
министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта.
2. В периода до 04.02.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от V до ХІІ клас,
записани в дневна и комбинирана форма на обучение 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 TEMS по
утвърдените седмично разписание за IІ учебен срок на учебната 2020/2021 г. и график на
учебните часове, при спазване нормативните разпоредби на министъра на здравеопазването,
министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта.
От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 2 по
отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас
при спазването на следния график:
а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІ, VІІІ и ХІІ
клас;
б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, Х и ХІ
клас;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІ, ІХ и ХІІ
клас.
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ІІ. Допълваме т. ІІ както следва:
Учениците, които учат присъствено по графика по т. І ползват общежитието по установения в
Правилника за училището ред.
Дейностите по настоящата заповед да се провеждат при строго спазване на всички
противоепидемични мерки и разпоредби в съответствие на изготвените от
Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването
Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през
учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19 и заповед РД-01-51/26.01.2021 г. на
министъра на здравеопазването
Дежурните възпитателите да представят ежедневен отчет за учениците, които ползват
стаи в Общежитието.
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.
Контрол за строго спазване на противоепидемичните мерки при присъствените
дейности възлагам на заместник- директорите на училището - за училищната сграда на ЗДУД,
за общежитие и стол на ЗДАСД, за дейностите свързани с учебно-тренировъчните дейности –
ЗДСД.
С информацията на настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица
за сведение и изпълнение – чрез поставяне на копие на информационните табла на входа на
училищна сграда, чрез публикуване на информационните канали на училището – Школо и
MicrosoftTeams в екип „Общо събрание“, файлове – „Заповеди 2020/2021 година“, а заместник
директорите на училището - срещу подпис.
РУЖКА ГЕНОВА
Директор на СУ „Васил Левски” – Пловдив
Запознати:
ЗДУД - ………………………………………………………………………….
ЗДСД - ……………………………………………………………………………
ЗДАСД - ………………………………………………………………………….
.
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