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З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 119/28.10.2020 г. 

На основание: Като работодател по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 

Кодекса на труда ПГД „Елисавета Вазова“ със седалище и адрес на управление – град София,  кв. 

Иван Вазов, ул.Балша 2,  ЕИК – 000669742, действащо чрез своя представител Даниела Тодорова 

Шошова в качеството й на Директор (училището, наричано по-нататък „Работодател“), издава 

настоящата заповед на основание чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл.31 чл. 31 от 

НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти,както и във връзка със Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на 

министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 

Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г 

         Относно: преминаване на обучение от разстояние  в електронна среда (ОРЕС) 

 

I.НАРЕЖДАМ: 

1. Всички педагогически специалисти да изпълняват задълженията си  от разстояние в ОРЕС, 

считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г вкл. при спазване на утвърденото седмично 

разписание и график на учебните часове за първия учебен срок. За работен ден се счита 

ден, в който са отработени минимум 5 (пет) часа дневно, свързани с подготовка на 

материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн 

консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. ОРЕС да се 

организира от всеки учител, чрез възможностите на електронния дневник Школо, 

образователна платформа Microsoft Teams, както и чрез възможностите на социалните 

мрежи чрез групите на класовете. Всеки учител преподава ново учебно съдържание или 

затвърждава вече преподадено учебно съдържание. 

2. При условията на т. 1 по-горе: 

a. педагогическите специалисти – психолог/педагогически съветник да извършва своята 

дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на 

консултативна и корекционна дейност в рамките на минимум 5 (пет) часа дневно. Възможно е и 

даването на консултации по телефона. 
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b. Заместник-директорите да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните си 

задължения, в това число административна дейност и осъществяване на дистанционно обучение. 

При невъзможност - да извършват своята дейност при засилена дезинфекция в училищна сграда. 

3. При невъзможност, педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, както 

и при необходимост, същите следва да изпълняват служебните си задължения в помещенията на 

училищна сграда на Работодателя при засилена дезинфекция и недопускане на струпване на хора в 

една класна стая/помещение. Задължително е да се използват лични предпазни средства. 

4. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на 

разположение на Работодателя, като задължително да има на работа в училище минимум един 

хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности. Задължително се използват лични 

предпазни средства. 

5. При условията на т. 2 по-горе, административният персонал – да преминат към работа от 

дома при възможност, при невъзможност – да изпълняват служебните си задължения в училище 

при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително се използват лични 

предпазни средства. 

6. Служителят на длъжност портиер изпълнява своите задължения в условия на разположение 

на Работодателя в случай на нужда. Задължително се използват лични предпазни средства. 

7. Педагогическите специалисти отчитат дейността си ежедневно, попълвайки електронния 

дневник  и бланка ( доклад – отчет) за отчитане на работно време в условията на обучение в 

електронна среда, които доклад се изпраща до директора в Школо до края на работния ден. 

8. Оперативки на пед. специалисти, както и  решенията на колективния орган на управление 

на училищната институция-Педагогически съвет да се вземат на виртуални заседания в платформа 

ZOOM- виртуална учителска стая. 

II. ЗАБРАНЯВАМ: 

1. Допускането на лица в периода 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. или със симптоми на остри 

заразни и респираторни заболявания в учебните сгради. 

Настоящата заповед да бъде качена в електронния дневник на вниманието на пед. спец. и непед. 

персонал за  сведение и изпълнение, с отговор „ ЗАПОЗНАТ СЪМ“ ! 

Контролът по изпълнение на заповедта е на директора! 

                                                                                  Директор: 

                                                                                                   Д. Шошова 
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