
44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
гр. София, ул. „Плакалница” No 45

e-mail: 44sunb@44sou.eu; тел.: 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06

З А П О В Е Д

№ 254/10.12.2021 год.

На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, в изпълнение на заповед №
РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването, заповеди на министерство на
образованието и науката № РД 09-4755/30.11.2021 г. за организиране на ОРЕС и №
РД-09-4756/30.11.2021 г. за утвърждаване на насоки за обучение и действие в условията на
извънредна епидемична обстановка.

ДОПЪЛВАМ СВОЯ ЗАПОВЕД № 173/03.12.2021 г. и 181/06.12.2021 г.:

1. Провеждане на образователен процес в прогимназиален и гимназиален етап на обучение
при следния ред:

● Считано от 13.12.2021 г. присъствено обучение и за учениците от XII Б.
● Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за следните паралелки:

- IX Б;
- X Б;
- XI А.

2. За учениците, чиито родители не са дали своето съгласие за тестване с неинвазивни
бързи антигенни тестове за CОVID-19 и не 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, обучението се осъществява синхронно в условия на ОРЕС с
включени камера и микрофон. При неизпълнение на изискванията за осъществяване
на синхронно обучение в условия на ОРЕС се поставя отсъствие по неуважителни
причини.

3. За целите на осъществяване на изследване на учениците за COVID-19 с неинвазивни
бързи антигенни тестове на 13.12.2021 г. (понеделник) учениците се явяват за първия си
учебен час 20 мин. преди началото му.

4. Следващо тестване се осъществява всеки понеделник до отменяне на разпорежданията
от висшестоящ орган.

5. Учениците от V, VI и VII клас влизат в училищната сграда от централния вход на

училището.

6. Учениците от VIII, IX, X и XII клас влизат в училищната сграда от входа, в близост до

физкултурния салон.

7. Учениците, които разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване,
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наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно
изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването не се изследват с
неинвазивен бърз антигенен тест и се допускат в училищната сграда след представяне
на декларация  и съответния документ.

8. В случай на изразено съгласие от родител за тестване на детето му след определения за
тестване ден (в 44. СУ - понеделник), декларациите се представят в училищната
администрация не по-късно от деня преди реалното присъствие на ученика за
изследване.

9. Изследването се извършва от самите ученици в класната стая преди започването на
първия учебен час със съдействието на учителя, с който предстои да имат първи учебен
час.

10. Учителите, учениците и техните родители спазват стриктно актуализираните
вътрешно-училищни документи (правилник за дейността на училището - ПДУ,
приложенията към него, седмично разписание).

11. В училищната сграда не се допускат външни лица без валиден документ за ваксинация,
преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно
изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на
здравеопазването.

12. В рамките на учебния ден, както и в почивни дни в училищните двор и сграда не се
допускат външни лица.

Заповедта влиза в сила от нейното издаване и изпълнението й ще бъде обект на контрол
до отпадане на въведените мерки от висшестоящите административни органи!

Настоящата заповед да се оповести чрез официалните канали за комуникация
(облачната платформа на 44. СУ и платформата на електронния дневник) и да се счита за
надлежно връчена.

Татяна Михайлова

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/

Изготвил,

/Истилияна Стойнова – ЗДУД/
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Уважаеми родители,

Представям на Вашето внимание своя заповед № 254/10.12.2021 г. за възстановяване
на присъствено обучение на учениците от XII Б клас.

За № 173/03.12.2021 г. може да видите тук, а заповед № 181/06.12.2021 г. тук

С уважение,

Татяна Михайлова
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https://docs.google.com/document/d/13aFbAhnMyGRLiJRHHqNIoT04-VnpngRBQOV9dq4hNTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uaQ0AY18U0dKKEocqDHaAGQMvYHgXBVPNHOJWaY5Fyw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-fF-Za3LvafkdjWri4N-LpCb54bhqLcW9B0DLq6dQqI/edit?usp=sharing

