
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ - ГР. МОНТАНА
ул. ВИТОША М2, ТЕЛ. 305 196, е-тмай: шо(али-оЪепКоу5К.сот

ЗАПОВЕД

Мо РД -137 А
гр. Монтана, 31.08.2021г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 39 от Наредба Ме 8/11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и училищното образование, във
връзка с чл. 31, ал. 2, т. 14 от Наредба Ме 15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и спазване на противоепидемичните мерки

10.

НАРЕЖДАМ:

Да се извършва ежедневно двукратно /преди началото и след приключване на
смяната/ влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки в училище-
подове,бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,
уреди, тоалетни чинии, мивка, кранове и др..При наличие на потвърден случай на
хигиенните и дезинфекционните мероприятия да се увеличат, от 4 пъти на ден до
дезинфекция на всеки час;
Да се проветряват учебните стаи по време на всяко междучасие, особено
учителската стая, кабинета по компютри, в които повърхностите, мишките,
клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие;
Да се осигури топла течаща вода и сапун в санитарното помещение, както и в
тоалетните за учениците и персонала;
Да се поставят на обозначени места в класната стая дезинфектанти за децата и
учениците, същото се отнася и за учителската стая. Употребата следва да е
контролирана;
За лице отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с
епидемията определям г-н Бисер Андреев- обр. медиатор;
Класните ръководители да запознаят учениците, а директора-персонала със
здравните изисквания;
Класните ръководители и др. педагогически персонал да съблюдават за
максимално ограничаване контактите между учениците от класовете;
Да се ограничи Достъпът на МПС в училищния двор - не се отнася за колите от
фирмите за доставка на закуски, обяд и млечни продукти.
Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или
със съмнение за СОУШФ-19;
Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на
обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни класове, цялото
училище) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с
соУуШФ-19;



11. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите
групи;

12. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците,
пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради
карантиниране:;

13. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;

14. Да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на
педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-
сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности
между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала срещу подпис за
сведение и изпълнение.

Ле
по Име и фамилия Заемана длъжност|Подпис на лицеторед с
1. Мария Георгиева ст.учител нач. етап 2:75
2. |Евгения Костадинова ст.учител нач. етап С13 Зоя Шанова ст.учител нач. етап ц ц КА /4. (Боян Шанов учител нач. етап е/
5. Анна Тодорова ст.учител под. гр дШе
6. Петя Борисова ст.учител нач. етап „Й.е7
7. |Фиданка Конова ст. учител нач. етап сек
8. Людмила Тодорова рес. у-л с „ефет) Ва
9. |Светлана Павлова гл. счетоводител С2 ха -
10. |Мая Иванова тех. изпълнител сикйс
11. (Бисер Андреев обр. медиатор и12. Теменужка Ташкова чистач Се Фе

“ -



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ - ГР. МОНТАНА

ул. ВИТОША Мо2, ТЕЛ. 305 196, е-тмай: шо(апи-оЪепКоузК.сот

ЗАПОВЕД
МФ РД - 109

гр.Монтана, 14.12.2022 г.

На основание чл. 259, чл. 115а,ал.1 от ЗПУО, чл.40а,ал.2 от Наредба 10 от
10.09.2016 г. за Организация на дейности в училищното образование и във връзка

с указание от РЗИ-Монтана

НАРЕЖДАМ:
1. Поради заболяване от КОВИД-19 считано от 13 .01.2022 г. до 22. 01. 2022 г. на

класния ръководител на 1 кл. -г-жа Евгения Цветкова Костадинова, да бъдат
карантинирани, како следва:

- Учениците от 1 „А“ клас /по настоящ списък/

2. В периода от 14.01.2022 г. до 18.01.2022 г. включително, да се организира и проведе
обучение от разстояние в електронна среда от Боян Шанов- учител ЦДО, чрез използване
на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва

- учебните занятия-в | клас- по седмично разписание на | кл.
3. За целите на обучението да се използват електронните платформи МПсго5оЙ Теат5 и

Школо, и други комуникационни технологии, а при необходимост и работни листи,
съгласно седмичното разписание на класа.

4. Родителите на учениците от класа да бъдат уведомени от Бисер Андреев- образователен
медиатор.

5. Ресурсният учител да осъществява дейности за обща и допълнителна подкрепа с цел
мотивиране и осигуряване на учениците в електронна среда, чрез различни
комуникационни средства - телефон, социални мрежи, електронен дневник.

Настоящата заповед влиза в сила от 14.01.2022г. и се прилага до изтичане на
карантината на |клас- 18.01.2022 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители, ученици и

родителите на НУ „Георги Бенковски“, гр.Монтана

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“- ГР. МОНТАНА
ул. ВИТОША Ме2, ТЕЛ. 305 196, е-тай: шо(апи-оЪепКоу5К1.сот

ЗАПОВЕД
ХМРД-103

Гр.Монтана, 15.12.2021 г.

На стнование чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед МеРДО9-4982/14.12.2021 г
„на МОН

НАРЕЖДАМ:

Възстановяване на присъствено обучение на учениците от ПГ- 6 год.,1,2,3 и 4 клас
от 15.12 2021 г. при наличие на най-малко 3096 от учениците в паралелката с

изразено съгласие за провеждане в училището или в домашни условия - за
учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на
изследване за доказване на СОУТ-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или
с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за
отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията,
въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото
обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;“
При най-малко 3096 от учениците в паралелката разполагат с валиден документ
за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат
от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от
министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с
валидни документи.
Осигуряване на условия за присъствен образователен процес на учениците при
спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване на
разпространението на СОУП-19 с цел осигуряване на живота и здравето на
учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училище.

Настоящата заповед да се доведе до знанието н всички работещи в

училището срещу подпис за сведение и изпълнение.
Класните ръководители да уведомят децата и учениците за обучението от

15.12.2021 г.
За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят

отговорност по силата на КТ.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.


