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ЗАПОВЕД 

№ РД 08-136/ 03.12.2021 година 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО , във връзка със Заповеди на Министъра на образованието 

и Министъра на здравеопазването от 02.12.2021 г. 

ПРЕУСТАНОВЯВАМ: 

1. Обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици от VIII-ми до XII-ти клас, 

които могат да се завърнат присъствено в училище ако 50% от учениците от всяка паралелка 

подадат декларации за съгласие да бъдат тествани с неинвазивен тест или притежават  

валиден документ  за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен 

резултат от лабораторно изследване. 

2. Възстановявам присъственото обучение за всички класове в съответствие с приетите насоки за 

обучение в условията на епидемична обстановка, разработени от МОН и МЗ.  

3. Учебните часове и при присъствено обучение и при ОРЕС са 40 мин. с 10 мин. между 

часовете и голямо междучасие след 3-ти час, съгласно действащия дневен режим за първи 

учебен срок на учебната 2021/2022 година.  

Часове: 

1. от 08.00 ч. до 08.40 ч. 

2. от 08.50 ч. до 09.30 ч. 

3. от 09.40 ч. до 10.20 ч. 

4. от 10.45 ч. до 11.25 ч. 

5. от 11.35 ч. до 12.15 ч. 

6. от 12,25 ч. до 13.05 ч. 

7. от 13,15 ч. до 13.55 ч. 

8. от 14,05 ч. до 14.45 ч. 

Почивките между отделните часове:  

1. от 08.40 ч. до 08.50 ч. 

2. от 09.30 ч. до 09.40 ч. 

3. от 10.20 ч. до 10.45 ч.  (голямо междучасие) 

4. от 11.25 ч. до 11.35 ч. 

5. от 12.15 ч. до 12.25 ч. 

6. от 13,05 ч. до 13.15 ч. 

7. от 13,55 ч. до 14.05 ч. 

4. В ПГ по СГСТ да се спазват следните противоепидемичните мерки: 

- задължително носене на защитна маска за лице; 

 - спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с 

прояви на остри респираторни заболявания; 

 - да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и 

работните помещения. 

5. Часовете за учениците, които не са в присъствено обучение, продължават да протичат в ОРЕС 

с продължителност на учебните часове – 40 мин. с 10 мин. между часовете и голямо междучасие 

след 3-ти учебен час съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 

2021/2022 год. в електронната платформа Google classroom. 

6. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището –сапун, топла вода и 

дезинфектант . 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и  изпълнение. 
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