
 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ  

„АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ  ПУШКИН“ 

ВАРНА 

9000 Варна ул."Проф. Державин" 12 

тел/факс 60-96-96 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД 07- 1129/ 15.03.2020 г. 

На основание член 258 и 259 от ЗПУО,  чл. 31, ал.1, т. 34 и ал. 6 от Наредба 

№15 от 22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти,  Заповед № 

РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на 

противоепидемични мерки на територията на Република България и във 

връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на 

Република България извънредно положение в Република България 

НАРЕЖДАМ: 

1. Всички педагогически специалисти да изпълняват преподавателската си 

дейност в домашни условия чрез осъществяване на  дистанционно 

обучение с учениците. За работен ден се счита денят, в който са 

отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, онлайн 

консултации, проверка на поставени домашни задачи. Дистанционното 

обучение да се организира от всеки учител и   от учителите в групите за 

целодневна организация на учебния ден. 

2. Заместник-директорите да осъществяват част от  административните си 

задължения  от домовете си и по график, определен от директора, в 

училище при засилена дезинфекция на училищна сграда. 

3. Помощният персонал да изпълнява служебните си задължения по 

график, изготвен от ЗДАСД, който да осигурява ежедневно по двама 

хигиенисти, които да извършват  дезинфекционни дейности, съгласно 

разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в 

условията на извънредно положение. Работниците по поддръжка и 

огнярите да изпълняват своите задължения по длъжностна характеристика, 

да наблюдават  МТБ и  отоплителната инсталация и при необходимост да 

извършват ремонтни дейности, използвайки предпазни средства за 

дезинфекция. 



4. Административният персонал – главен счетоводител, завеждащ 

„Човешки ресурси“ , домакин, счетоводител, библиотекар, технически 

секретар  да изпълняват служебните си задължения в училище при засилен 

режим на дезинфекция на работните помещения или в домашни условия 

ако това е възможно.  

7. Охраната, по изготвен график, да  осъществява засилен пропусквателен 

режим и не допускат външни лица в сградата. Същите изпълняват своите 

задължения при засилен режим на дезинфекция. 

9. Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланки за 

отчитане на работно време и ежедневно  до 15.00 часа ги изпращат на 

заместник- директорите по учебна дейност, които ги обобщават и  

изпращат на директора. 

10. ЗДАСД да създаде организация за заключване на вратите на 

училищния двор през почивните дни. 

 

ЗАБРАНЯВАМ: 

Достъпа на ученици, родители и външни лица в сградите на училището. 

Комуникацията със служителите да се осъществява по телефон и/или e-

mail на училището. 

Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до 

29.03.2020година или второ нареждане. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически 

специалисти, служители, родители и ученици чрез сайта на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

 

Директор: не се чете 

        / Светлан Илиев / 


