ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, обш. Мадан, обл. Смолян
тел. 03032/2 3 1 5, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ № 379/ 11.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, издадена от министъра на образованието и науката, в сила от 02.08.2019 г.
и работа в условията на пандемия

УТВЪРЖДАВАМ
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19

Предвидените

задължителни

мерки

за

ограничаване

на

рисковете

от

разпространение на вируса се спазват стриктно от педагогическите специалисти,
помощния персонал, медицинското лице, служителите в училищния стол и учениците.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Сергей Кехайов – длъжностно
лице, отговорно за организация и спазване на насоките и правилата за ограничаване
разпространението на COVID-19, както и ще съблюдавам лично.

МИГЛЕНА АНГЕЛОВА-АТАНАСОВА

/n/

Директор на ОУ ,,П. Р. Славейков”- с. Средногорци

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, обш. Мадан, обл. Смолян
тел. 03032/2 3 1 5, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 380/ 11.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, издадена от министъра на образованието и науката, в сила от 02.08.2019 г.
и работа в условията на пандемия

ОПРЕДЕЛЯМ
Сергей Кехайов – учител прогимназиален етап за лице, отговорно за
организацията и спазването на противоепидемичните правила и мерки, във връзка с
пандемията от коронавирус.
Отговорното лице следи за спазването на задължителните и препоръчителните
мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, както от учениците,
така и от служителите в училище.
Провежда инструктаж на учениците, педагогическите специалисти и персонала
във връзка с намаляване и ограничаване на разпространението на вируса.

МИГЛЕНА АНГЕЛОВА-АТАНАСОВА

Директор на ОУ ,,П. Р. Славейков”- с. Средногорци

