ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” СЕВЛИЕВО

ЗАПОВЕД
№ РД-04-226
гр.Севлиево, 03.12.2021 г.
На основание чл.115а ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и Заповед № РД-09-4813/03.12.2021 г. на министъра на
образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Считано от 06.12.2021 г. в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево да се
организира присъствен образователен процес за учениците от VIIIа,б,в,г, ІХа,б,в,г, Хб,в,г, ХІа,б,в
и XIIа,в клас, за които има най-малко 50% съгласие на родители/ученици за изследване с
неинвазивен бърз антигенен тест за COVID 19.
2. За останалите ученици да се организира обучение в ОРЕС чрез използване на
средствата на информационните и комуникационни технологии.
3. Учителите, които провеждат първи учебен час да контролират изследването на
учениците в класната стая, като спазват указанията на производителя на съответния тест.
4. Изследването да започне в 8:00 часа.
5. По време на изследването в класната стая да присъстват само учениците и
лицата, ангажирани с процеса на изследването.
6. След приключване на изследването учениците да извършат задължителна
хигиена на ръцете, да дезинфекцират повърхностите и да проветрят помещението.
7. При установяване на положителен резултат ученикът да се отдели незабавно в
предназначеното за такъв случай място и да се информира родител/настойник.
8. Използваните тестове с отрицателен резултат учениците да поставят в плътни
чували, които се предават на чистач хигиенистите.
9. Изследването да се извърши веднъж седмично, в началото на първия присъствен
учебен ден за седмицата.
10. Ученик, който отсъства в деня на изследване се изследва в първия ден, в който
посещава присъствено училище.
11. Учениците, които разполагат в валидни документи за ваксинация,
преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване
да не се изследват.
12. Педагогическият и непедагогическият персонал без валидни документи за
ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно
изследване да се тества в понеделник и четвъртък с неинвазивен бърз антигенен тест за
COVID 19.
13. Класните ръководители да информират ученици и родители за създадената
организация за провеждане на изследване за COVID 19.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Разписание на ново учебно време в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“,
за деня, в който ще се провежда изследването
1. Начало на първи учебен час – 8:30 часа.
2. Продължителността на учебния час да се намали с 5 минути поради
необходимостта от изследване за COVID 19 на територията на училището.
3. Всички класни ръководители незабавно да информират ученици и родители за
новото разписание.

Училищната комисия за поддръжка на интернет сайта на училището да обнови
секция „Обучение от разстояние в електронна среда“ и редовно да я актуализира.

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на инж. Веска Йорданова
Николова – на длъжност заместник-директор УД.

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис от Иваничка Минчева Терзиева – на
длъжност Секретар, на целия персонал на училището за сведение и изпълнение.

Директор:
Ани Андреева

