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З А П О В Е Д  

№ РД-09-808 /14.09.2020 г.
♦

Относно: Утвърждаване на МЕРКИ и НАСОКИ за работа на ПГЧЕ,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ за 
учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 и лица, отговорни за организация и контрол по 
спазване на правилата ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА

На основание чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 258, ал. 1, от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 31, ал. 1, т.1, т.2, т.3,т.4, т.5,т.6, т.24, т.34, ал. 2, от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във 
връзка с чл.60 от Административнопроцесуален кодекс, след решение за приемане от Педагогическия 
съвет — Протокол №11/08.09.2020 г. и съгласуване с Обществен съвет към училището, Протокол с вх. 
№ РД-13 2683/14.09.2020 г

УТВЪРЖДАВАМ:
МЕРКИ и НАСОКИ ЗА РАБОТА В ПГЧЕ „ВАСИЛЛЕВСКИ“
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021

1. Мерките ВЛИЗАТ В СИЛА ВЕДНАГА съгласно чл.60 от АПК със следните мотиви- за да 
се осигури животът или здравето на всички, пребиваващи на територията на гимназията, да се защитят 
особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, може да бъде осуетено или сериозно 
затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.

2. Мерките са задължителни за всички, работещи и пребиваващи на територията на училището.
3. Неизпълнението им се счита за за нарушение на Правилника за дейността на Гимназията ( 

за учениците) и Правилника за вътрешния-трудов ред -  нарушение на трудовата дисциплина( за всички 
работещи).

4. МЕРКИТЕ и НАСОКИТЕ за работа на ПГЧЕ ,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ за учебната 2020/2021 г. в 
условията на COVID-19 са приети на заседание с решение на Педагогическия съвет — протокол № 
11/08.09.2020 г. след съгласуване с Обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 
269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование -  Протокол с Вх. № РД-13- 
2683/14.09.2020 г

5. Настоящите насоки са създадени на база задължителните мерки и правила, издадени и 
актуализирани от МОН на дата 08.09.2020 г., разработени от представители на Министерството на 
образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на 
училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуалните здравни 
регулации, отчитат тенденциите и решенията на образователните системи в различни страни, като 
отчитат спецификата на ОВП и училищната среда в ПГЧЕ.

6. Мерките имат отворен характер и могат да се допълват по реда на тяхното приемане.
7. В зависимост от промяната на обстановката и решенията на здравните власти в случай на 

влошаване на пандемичната ситуация са описани и възможностите за преминаването от дневна форма 
на обучение към обучение в електронна среда от разстояние на отделни или всички паралелки или 
цялото училище.

8. На основание предписанията на МОН и РЗИ мерките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се публикуват на 
интернет страницата на училището в срок до 3 дни от началото на учебната година от Мария Недялкова 
- учител по информатика и информационни технологии

9. Хартиен носител да се съхранява в кабинетите на Директор и ЗДУД Копие от мерките да се 
съхранява и в класьора на учениците от класа.



10. Родителите и учениците да бъдат запознати подробно с мерките на организация на ОВП по 
време на извънредната обстановка срещу подпис от класните ръководители на родителска среща, 
планувана за 17.09.2020 г., а учениците -  в първия от часовете на класния ръководител

11. Педагогически, административен и помощен персонал да се запознаят с документа. 
Запознаването да бъде удостоверено с подпис на контролен лист и/ или подаване на декларация от 
всички служители в гимназията.

12. Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти срещу подпис 
за сведение и изпълнение, до учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.

13. ОПРЕДЕЛЯМ лица, отговорни за организацията и изпълнението по спазване на Мерките:
> СВЕТОСЛВАВА СЛАВОВА, ГАЛЕНА МАВРЕВА ЗДУД на всяка смяна,
> КЕРКА ХАРИЗАНОВА ЗДпоАСД.

14. При изпълнение на задълженията си по организация и контрол посочените лица спазват 
мерките на МОН, на М3 и РЗИ -  Бургас.

15. Задълженията на отговорните лица са разписани в Правилата и мерките на МОН, както и 
актуализирани в длъжностната характеристика и ПВТР.

1
Настоящата заповед де съставена в 2 екземпляра: 1 -  за директор, 1 - за класьора със заповеди


