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ШаЧ  Е:С  кА  РАИ  0 В" ~а  МБО  

З  А  П  Q В  Е  Д  
№  РД-01- 0093 

гр. Ямбол, 26.11.2021 г. 

На  основание  чл. 259, ал.1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование, 

Предписание  на  Р3И  гр. Ямбол  с  изх. №  11-54/25.11.2021 г. и  т. 4.5, а) от  Насоки  на  МОН, 

утвърдени  със  Заповед  №  РД  09- 4614/24.11.2021 г. и  №  РД  01-963/24.11.2021 г. на  

министъра  на  образованието  и  науката  и  министъра  на  здравеопазването  

НАРЕЖДАМ  

I. 	Възстановяването  на  присъствения  образователен  процес  да  се  осъществи  за  

50% от  паралелките  в  училище  по  следния  график  за  ротация. 

• от  29.11.2021 г. до  03.12.2021 г.  

✓ в  ОРЕС  да  се  обучават : VIII ,А", VIII --Б", VIII В", X,,A и  Х,-Б  клас  

✓ присъствено  в  училище  да  се  обучават: IX ,А, IX ,-Б, IX ,,В, XI -,А", XI -,Б" и  XI-B", XII ,,А" 

и  XII Б" клас; 

• от  06.12.2021 г. до  10.12.2021 г.  

✓ в  ОРЕС  да  се  обучават: IX ,-А, IX ,-Б, IX --В, XI --А", XI ,,Б" и  XI,-B", XII ,-А"и  XII -,Б" клас  

✓ присъствено  в  училище  да  се  обучават  : VIII ,-А", VIII ,,Б", VIII -,В", X,,Au Х,-Б  клас  

II. Всички  ученици  от  VIII до  XII клас, както  и  целият  педагогически  и  

непедагогически  персонал  да  носят  защитна  маска  за  лице  по  време  на  престоя  им  в  

училище. 

III. Обучението  в  електронна  среда  да  се  осъществява  чрез  виртуална  класна  

стая  в  Microsoft Офис  365 — Teams. 

IV. Да  се  използва  единната  платформа  за  администриране  на  учебния  процес  за  

паралелките : електронен  дневник  Школо  /https://app.shkolo.bg/.   

V. Практическото  обучение  в  реална  работна  среда  за  учениците  от  XI -,А", XI Б", 

XI,,B" и  XII 6" клас  да  продължава  по  уточнения  график. 



2 

VI. 	График  на  учебното  време  в  ОРЕС: 

час  начало  учебен  час  край  междучасие  

1 8:00 0:40 8:40 0:15 

2 8:55 0:40 9:35 0:15 

3 9:50 0:40 10:30 0:25 

4 10:55 0:40 11:35 0:15 
5 11:50 0:40 12:30 0:15 

6 12:45 0:40 13:25 0:15 
7 13:40 0:40 14:20 0:10 

8 14:30 0:40 15:10 0:10 

9 15:20 0:40 16:00 
VII. График  на  учебното  време  при  присъствени  учебни  часове: 

час  начало  учебен  час  край  междучасие  

1 8:00 0:45 8:45 0:10 
2 8:55 0:45 9:40 0:10 

3 9:50 0:45 10:35 0:20 

4 10:55 0:45 11:40 0:10 

5 11:50 0:45 12:35 0:10 

6 12:45 0:45 13:30 0:10 
7 13:40 0:45 14:25 0:05 

8 14:30 0:45 15:15 0:05 

9 15:20 0:45 16:05 

	

VIII. 	Да  се  прилагат  от  хигиенистите  следните  мерки  за  намаляване  на  рисковете  

от  инфекция: 

✓ Всекидневно  двукратно  (преди  началото  и  след  приключване  на  смяната) 

влажно  почистване  и  дезинфекция  на  всички  критични  точки, включително  дръжки  на  

врати  и  прозорци, ключове  за  осветление, бутони  на  асансьори, парапети, уреди, екрани; 

✓ Увеличаване  на  хигиенните  и  дезинфекционните  мероприятия  при  наличие  

на  потвърден  случай  на  COVID-19 - от  4 пъти  на  ден  до  дезинфекция  на  всеки  час  в  

зависимост  от  обектите; 

✓ Почистване  и  дезинфекциране  на  тоалетните  и  санитарните  помещения  по  

график. Своевременно  осигуряване  на  течен  сапун, дезинфектанти, еднократни  салфетки  

за  подсушаване  на  ръцете  или  автоматичен  сешоар  за  ръце, тоалетна  хартия; 

✓ Дезинфекциране  на  кабинети, физкултурни  салони, лаборатории, 

работилници, мишки, клавиатури  и  инструменти  през  всяко  междучасие; 

	

IX. 	Дежурните  ученици  да  проветряват  учебните  стаи  по  време  на  всяко  

междучасие  и  поне  2 пъти  по  време  на  часа  за  не  по-малко  от  1 минута  в  съответствие  с  

метеорологичните  условия. 
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Х. 	Всички  учители  да  работят  от  сградата  на  ПТГ  "Иван  Райнов" при  спазване  на  

седмичното  разписание, работното  време  и  всички  противоепидемични  мерки. 

Заповедта  да  се  сведе  до  знанието  на  всички  учители, родители  и  ученици . 

Контрол  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  инж. Валентина  Стойкова- 

ЗДУПД  и  Радостинка  Минчева  - 3ДУД. 

ЕМИЛИЯ  КРЕМЪКОВА  
Директор  ПТГ  - Ямбол/ 
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