
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ-ГР.МОНТАНА

ЗАПОВЕД

№ 560/26.05.2021г.

На основание чл.259, ал.1 отЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и във връзка със Заповед № РД-01 -355/18.05.2021г. на Министъра на 
здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Възстановяване на присъственото обучение от 31.05.2021 г. и допускането на 

изключения по отношение на присъствените учебни занятия, ако е необходимо.

2. Занятията по т. 1 да се провеждат, в съответствие с приетите в Професионална 

гимназия по лека промишленост Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в 

условията на Covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и 

науката и Министерство на здравеопазването.

3. Дейностите по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: 

задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от 

най-малко 1,5 м и недопускане в образователния процес на лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на 

обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените 

контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

4. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи

и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно 

проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на 

здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на 

здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват 

лични предпазни средства.

5. Да се провежда 5 мин. периодичен иноруктаж на всички ученици, които се връщат по

график присъствено в училището.

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

дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсера на 

входа на училището.



7. Охраната да осъществява засилен пропусквателен режим на външните лица при 

посещение в сградата. Задължително се използват лични предпазни средства.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал, 

учениците и техните родители чрез официалния сайт на гимназията и по електронен път.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Емилия Георгиева- ЗДУД.

Запозната:

Емилия Венелинова Георгиева -

Анжела']

Директор


