ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА

З А П О В Е Д
№ РД 07 – 76/ 28.01.2020г.

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 и чл. 105, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищно образование (ЗПУО), във връзка с взето решение с
Протокол №1/ 27.01.2020г. на директора на РЗИ – Варна за дадено задължително
предписание за директорите на училища на територията на област Варна, както следва:
"т.8. Директорите на училища на територията на Област Варна да изпълнят
следното задължително предписание: да разпоредят преустановяването на
учебно-възпитателния процес за съответната образователна институция за
периода от 28.01.2020г. до 05.02.2020г. включително", и предвид обявената със заповед
на министъра на образованието и науката междусрочна ваканция на 05.02.2020г.

НАРЕЖДАМ:
Да бъдат изпълнени предписанията на РЗИ за преустановяване на учебния
процес и да се преустанови учебния процес в ОУ „Асен Златаров” с. Славейково, в
периода от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. (включително), поради обявяване на грипна
епидемия в Област Варна.
Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:
1. Да бъдат публикувани на сайта на ОУ „Асен Златаров” настоящата заповед,
заедно със съобщение, че учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020г. –
след междусрочната ваканция на 05.02.2020г. Информацията да се публикува на
сайта на училището в срок до 28.01.2020г.;
2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците. С оглед
превенция на разпространение на заболеваемостта, на родителите да бъде
препоръчано да осигурят по тяхна преценка подходящи лични предпазни
средства за детето си (например маска);
3. Учителите
да
предприемат
действия
и
да
извършат
промяна на планираното за учебната година учебно съдържание по
преподавания учебен предмет с оглед недопускане на непреподаден материал,
като представят направените промени в индивидуалните си дидактически
работни планове за сведение на директора в срок до 07.02.20г.;
4. Обслужващия персонал отговарящ за хигиенно-санитарните условия в
училището да предприеме засилени хигиенни мерки за дезинфекция на
санитарните помещения, класните стаи, кабинети, коридори и всички останали
помещения, които се използват от учениците, педагогическите специалисти и

непедагогическия персонал на училището. Задължително да се обработят
плотовете на масите и чиновете. За целта да се използват дезинфекциращите
препарати, допустими за ползване в училищна среда, които са осигурени в
училището;
5. Работещите в ОУ „Асен Златаров” с. Славейково да предприемат действия за
уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.

За отговорник по изпълнение на заповедта определям Севим Фазлова – старши
учител.
Копие от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лицата за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Директор:………………
(Валя Иванова)

