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ЗАПОВЕД 

 
№ РД -10- 60/03.12.2021г. 

  

 

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т. 1-4 и 24 от Наредба 15/22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, т. 4 от Заповед РД-09-4813 /03.12.20221г. на Министъра на 

образованието и достигната заболеваемост от Ковид 19 между 250 и 500 на 100 000 в 

община Марица и получено съгласие на 50% от родителите на всяка паралелка за 

тестване с бързи неинвазивни тестове за Ковид 19 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Възобновяване на  присъствения учебен процес за всички ученици от 1. до 7 класове, 

считано от 06.12.2021г. - понеделник, при следните условия : 

 Учениците от 1. до 7. класове, с попълнени декларации от родителите,  да бъдат 

тествани с бързи неинвазивни тестове за Ковид 19 със слюнка всеки понеделник /или 

първи присъствен ден от седмицата/, с изключение на учениците предоставили зелен 

сертификат. При тестването присъстват по двама възрастни във всяка паралелка. 

Могат да помагат и родители и доброволци с валиден зелен сертификат.  

 Педагогически и непедагогически персонал без зелен сертификат се тества два пъти в 

седмицата - понеделник и четвъртък. 

 Преди тестването на ученици и персонал, НЕ трябва да са консумира храна и течности 

30 минути преди теста. 

 

2. За учениците в дневна форма, чиито родители не са подали декларация за 

съгласие за тестване, обучението да се осъществява доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда (ОЕСР) чрез използване на средствата на ИКТ в 

платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й 

– да се осъществява асинхронно чрез групи в социалните мрежи. По време на 

синхронното обучение на част от учениците от съответната паралелка, ученикът в 



 

 

 

ОРЕС наблюдава и слуша в учебния час, изпълнява задачите, но няма право да 

взаимодейства с учителя. 

3. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в 

ОЕСР, обучението да се извършва чрез разнасяне на учебни материали и текуща 

обратна връзка от педагогически специалисти и/или образователния медиатор до дома 

на ученика. 

4. На учениците в ОЕСР се поставят остъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

5.  ОРЕС се извършва от всеки преподавател по съответния предмет в рамките на 

продължителността на присъствения учебен час, съобразно утвърденото седмично 

разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.  

6. Съгласно т. 4.6 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед РД 09 - 4756/ 30.11.2021г. 

на министъра на образованието, присъственото провеждане на групови дейности в 

училищна среда - дейности от целодневна организация на учебния ден, групови 

дейности за подкрепа на личностно развитие, олимпиади, състезания и др. може да се  

извършват при смесване на ученици от различни паралелки, при условията на 

организирано тестване с бързи неинвазивни антигенни тестове за изследване за Ковид 

19 или ако притежават зелен сертификат. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

       

       Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти за 

сведение и изпълнение. 

 

 

       Димитрийка Стоянова 

Директор на ОУ « Дядо Иван Арабаджията «   

с. Царацово 

 

 

 

 

 


