
Основно училище „Христо Ботев”, с. Мъглен, общ. Айтос 
тел. 0882900802  e-mail: info@ou-maglen.com 

 

З А П О В Е Д  

 

№ 423 / 09.04.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка със Заповед № РД-01-220/26.01.2021г. на министъра на 

здравеопазването и Заповед № РД 09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и 

науката 

НАРЕЖДАМ: 

1. Поради въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република 

България до 30.04.2021 г., считано от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. се възстановяват 

присъствените учебни занятия за децата от подготвителна група и за учениците от I  до VII  

клас при спазване на утвърденото седмично разписание за II -ри учебен срок и дневно 

разписание за учебната 2020-2021 година. 

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности 

и занимания, дейности по интереси и други, организирани в училищна и извънучилищна 

среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас. 

3. Допуска се присъственото провеждане на:  

а)  изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 

от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;  

б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически 

изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние 

в електронна среда;  

в) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна 

среда. 

4. Учебните занятия и други присъствени дейности да се провеждат в съответствие с 

приетите в ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен Правила за работа през учебната 2020-2021 година 

в условията на COVID-19, разработени в съответствие с утвърдени от Министерство на 

образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата 

на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19. 

5. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на 

информационните и комуникационните технологии и при възможност да се предоставят 

съответните услуги в електронна среда. 

6. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в 

класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и 

редовно проветряване. Задължително използват лични предпазни средства. 
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7. Да се проведе извънреден инструктаж на персонала от Пенка Касабова – длъжностно 

лице по БЗР и на учениците, намиращи се в училище - от класните ръководители, за правилна 

хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска.  

8.  Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла 

вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсърите 

в училището.  

9. Да се осъществява засилен пропускателен режим от отговорните длъжностни лица и да 

не се допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни 

средства. 

10. Класните ръководители на всички класове да запознаят учениците с настоящата 

заповед. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пенка Касабова - ЗДУД. 

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за 

изпълнение чрез полагане на подпис. 

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

 

 

ЗОРКА ПЕТКОВА 

Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Мъглен 

 


