ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
гр. Червен бряг, ул. „Паисий” № 37-39; тел.: 06 59 /9 20-29
е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg
ЗАПОВЕД
№ РД – 16 – 110 / 02. 02. 2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във
връзка със: Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на
министъра на здравеопазването, Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. и Заповед № РД092118/28.08.2020 г. на МОН.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Междусрочна ваканция за учениците от I до VII клас – 03.02.2021 г.
2. Поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на
територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането
на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се
възстановят същите за всички ученици от V до VII клас от ОУ „Христо Смирненски“ – гр.
Червен бряг, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г., както следва:
а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. вкл. – присъствено обучение на учениците от VII
клас;
б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. вкл. – присъствено обучение на учениците от V клас;
в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл. – присъствено обучение за учениците от VI клас.
3. Учебните занятия на учениците от начален и прогимназиален етап да се провеждат
при спазване на следния график:
I , II клас
присъствено
1
2
3
4
5
6
7
ЦДО

8:10 – 8:45
9:05 – 9:40
9:50 – 10:25
10:35 – 11:10
11:20 – 11:55
12:05 – 12:40

III , IV клас
присъствено
1
2
3
4
5
6

8:10 – 8:50
9:00 – 9:40
10:00 – 10:40
10:50 – 11:30
11:40 – 12:20
12:30 – 13:10

Съгласно утвърдения график в
началото на учебната година

1
2
3
4
5
6
7
8.

VII клас
присъствено
7:30 – 8:10
8:20 – 9:00
9:20 – 10:00
10:10 – 10:50
11:00 – 11:40
11:50 – 12:30
12:35 – 13:15
13:20 – 14:00

V - VI клас
ОРЕС
1
2
3
4
5
6

8:20 – 8:50
9:10 – 9:40
10:10 – 10:40
11:00 – 11:30
11:50 – 12:20
12:40 – 13:10

1

14:00 – 14:30

2
3

14:40 – 15:10
15:20 – 15:50

-

4. Учебните занятия по т. 2 да се провеждат в съответствие с приетите в ОУ „Христо
Смирненски“ – гр. Червен бряг Насоки за работа на системата на училищното образование
през учебната 2020/2021 годита в условията на COVID – 19, разработени съгласно
създадените с участието на МОН, МЗ, социални партньори, директори на училища,
родители, неправителствени организации и др.
5. Дейностите по т. 2 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични
мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от
най-малко 1,5 м. и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни
заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние,
нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат неоснователните контакти в
класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
Продължителността на учебните часове при присъствено обучение на учениците е:
тридесет и пет минути – I – II клас и четиридесет минути – III – IV и VII клас.
6. Останалите ученици от V и VI клас, които по график продължават да са в ОРЕС, са с
продължителност на учебните часове съгласно изискванията на § 2 от Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование - тридесет минути и съгласно утвърденото седмично разписание за втория срок.
7. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се
обучават в училище работят присъствено в съответните учебни часове.
8. За комуникация с институции, граждани, родители да се използват средствата на
ИКТ и при възможност да са предоставят съответните услуги в електронна среда.
9. Помощно-обслужващия персонал да провежда противоепидемични мерки в класните
стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно
проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от МЗ в Приложение 1 на
Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г., който е неразделна част от настоящата заповед.
Задължително да се използват лични предпазни средства.
10. Да се проведе инструктаж на персонала от лицето по БЗР и на учениците, намиращи
се в училище, от класните ръководители, за правилна хигиена на ръцете и правилно носене
на защитна маска, съгласно посочените изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на
Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на МЗ, които са неразделна част от настоящата заповед.
11. Да се използват по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и
дезинфектант. Да се извършва дезинфекция на ръцете на всички влизащи в сградата на
училището.
12. Охраната да осъществява засилен пропусквателен контрол и да не допуска външни
лица в сградата без разрешение на директора. Задължително да се използват лични
предпазни средства.

13. Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия
персонал, като копие от нея се постави на общодостъпно място в учитилската стая, на
информационно табло във фоайето на първия етаж съвет и да се публикува на интернет
страницата на училището от Нели Дошмановска, на длъжност заместник-директор по
учебната дейност.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Миглена Първанова, заместникдиректор по учебната дейност и ще осъществявам лично.

СВЕТОЗАР МИЛЧЕВ
Директор на ОУ „Христо Смирненски”
гр. Червен бряг

