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ЗАПОВЕД 
 

№ РД-07- 275/10.03.2022 г. 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: 

 

       Чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 

1, т.8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с чл.42 и 

чл.44 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование относно прием на ученици в I и V клас за учебната 2022/2023 година и във 

връзка с чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО и становище на Общественият съвет от 07.03.2022 г.  

 

                                  УТВЪРЖДАВАМ 

 

      Училищен план-прием за учебната 2022/2023 г. както следва: 

 

№ Клас  Брой паралелки Брой места в паралелката 

1. I 1 24 

2. V 1 26 

 

      Целодневна организация на учебният ден ще се организира за всички ученици по 

класове, за които има заявено желание от страна на родителите, изразено писмено.   

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището. 

      Информация за план-приема за 2022/2023 г. да бъде качена в сайта на училището за 

обществен достъп.  

      Контрол по спазване на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

 

СИЛВИЯ ЗАБУНОВА 
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ЗАПОВЕД 

№ РД-07-266/01.06.2020 г. 

 

НА ОСНОВАНИЕ 

       Чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка 

със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. и  Заповед №9105-184/29.05.2020г. на Красимир 

Вълчев – Министър на образованието и науката 

 

НАРЕЖДАМ 

 

        Да се спазват следните засилени противоепедимични мерки в сградата на ОУ „Св. 

св. Кирил и Методий”, с. Камен с цел намаляване на риска от разпространение и зараза 

от COVID 19 както следва: 

 

 

I . 1.Задължително носене на маски в сградата на училището 

                                                                                  Отг. Слав Славов – охранител 

                                                                                 Генка Славова – ЗАС 

                                                                                   Срок за изпълнение: ежедневно 

                                                                                   

                                                                                  

1. Задължително ползване на дезинфектант при влизане в сградата. 

                                                                                     Отг. Слав Славов – охранител 

                                                                                      Генка Славова – ЗАС 

                                                                                      Срок за изпълнение: 

ежедневно 

                                                                                                                                                                          

                                                                                          

2. Задължително спазване на дистанция 1.5 м между пребиваващите в 

сградата на училището 

                                                                                          Отг. Всички служители 

                                                                                         Срок за изпълнение: 

ежедневно 

 

3. Задължително проветряване на всички помещения – сутрин преди 

пристигане на учениците, по време на излизане на учениците в междучасие и 

в края на работния ден. 

                                                                                         Отг. Чистачки 

                                                                                         Срок за изпълнение: 

ежедневно  

                                                                                           

4. Спазване на засилени мерки за хигиена на територията на училището – 

дезинфекция на помещенията поне 3 пъти дневно; почистване на 
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тоалетните с препарати и дезинфектанти поне 2 пъти дневно; 

дезинфекция на маси,  

 

столове, чинове и бюра поне 3 пъти дневно ; дезинфекция на дръжки на 

вратите (портална, входна и на всяко помещение) – на всеки 1 час. 

                                                                                         Отг. Чистачки 

                                                                                         Срок за изпълнение: 

ежедневно  

                                                                                           

5. Спазване на засилени мерки за лична хигиена от децата и учениците-миене с 

течен съпун, подсушаване с хартия  и безопасно ползване на дезинфектант. 

6.1 Измиването на ръцете да става многократно през деня, задължително със 

сапун, който се втрива в ръцете за не по – малко от 20 секунди и без 

изключения след ползването на тоалетна и преди хранене. 

6.2 Химикали, моливи, гумички и др. да не се поставят в устата. 

6.3 Преди започване на всеки учебен час, ръцете да се дезинфекцират с 

препарат, поставен във всяка стая, а чиновете да се забърсват с мокри кърпи 

със спиртен разтвор 

6.4 При кихане и кашляне пред устата да се поставя лакътната сгъвка, а не 

дланта на ръката. 

            6.5 Да се избягва пипането на очи, нос и уста с не измити или не 

дезинфекцирани ръце 

                                                                                         Отг. учители                                                                                           

Срок за изпълнение: ежедневно 

                                                                                             

7.  В сградата не се допускат служители и ученици със следните симтоми : 

треска, температура, повръщане, възпалено гърло и очи, кожни болести. 

                                                                                           Отг. всички служители 

                                                                                         Срок за изпълнение: 

ежедневно 

                                                                                            до отмяна на заповедта 

 

8. Осигуряване на необходимите количества и видове почистващи и 

дезинфекциращи препарати за почистване на територията на училището и за 

лична хигиена. Осигуряване на предпазни материали : маски, шлемове и 

ръкавици. 

                                                                                         Отг. Генка Славова - ЗАС 

                                                                                          Срок за изпълнение: след проверка 

на  

                                                                                  наличните количества и при 

необходимост 

                                                                 

 

 

II. Мерки при провеждането допълнителното обучение и заниманията по 

интереси и работата по проекти. 
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1. Да  се провеждат задължително  по график за отделните групи с цел да не 

се допуска струпване на всички ученици по едно и също време. 

                                                                                                 Отг. класните р-ли;                                                                                                 

Срок за изпълнение: ежедневно 

                                                                                                  

 

1. Задължително да се използват индивидуални предпазни средства от 

педагогическите специалисти по време на провеждането на часовете. 

                                                                                             Отг. класните р-ли 

Срок за изпълнение: ежедневно 

                                                                                             до отмяна на заповедта 

 

2. Забранено е влизането на родители в двора  на училището и сградата. 

 

                                                                                           Отг. Слав Славов - 

охранител 

                                                                                         Срок за изпълнение: 

ежедневно                                                                        

 

ДИРЕКТОР:___________ 

СИЛВИЯ ЗАБУНОВА 

 

 

Запознат/а съм лично: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  

Подпис на 

лицето 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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