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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ЙОРДАН ЙОВКОВ” - РУСЕ

ЗАПОВЕД
№ 250/12.11.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти във връзка Заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на
образованието и науката и Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на Министъра на
здравеопазването за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на
извънредна епидемична обстановка в училищата и след получено писмено съгласие на
над 50% от родителите в паралелките I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“ клас за изследване на
учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, създадена организация
в учлището за провеждане на изледване сред учениците два пъти седмично и осигурени
тестове
НАРЕЖДАМ
1. Считано от 16.11.2021 г. да се възстанови присъствения образователен процес
за учениците от I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“ клас, за които има писмено декларирано
съгласие от родителите за тестване на децата им два пъти седмично с неинвазивен
антигенен тест, представен валиден документ за преболедуване на COVID-19 или
отрицателен резултат от лабораторно изледване за COVID-19.
2. За учениците от I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“ клас, за които няма подадено съгласие
от родител за тестване с неинвазивен антигенен тест или представен валиден документ за
преболедуване на COVID-19 да се организира обучение от разстояние в електронна среда.
3. Формирам екипи за провеждане на тестове с бързи антигенни тестове на
учениците, както следва:
3.1 I „а“ клас - Даниела Петкова - класен ръководител и родител - доброволец,
посочен от класния ръководител.
3.2 I „в“ клас - Дияна Георгиева - класен ръководител и родител - доброволец,
посочен от класния ръководител.
3.3 III „а“ клас - Ангелина Цветанова - класен ръководител и родител доброволец, посочен от класния ръководител.
3.4 III „б“ клас - Валентина Тодорова - класен ръководител и родител доброволец, посочен от класния ръководител.
4. Доброволците участващи в провеждането на бързи антигенни тестове за
COVID-19 попълват декларация за съгласие за участие в изследването и следва да
разполагат с един от следните документи: валиден документ за ваксиниране (зелен
сертификат), валиден документ за преболедуване на COVIB-19 или отрицателен резултат
от лабораторно изледване за COVID-19.

5. Педагогическият и непедагогическият персонал участващ в провеждането на
бързи антигенни тестове за COVID-19 следва да притежават: валиден документ за
ваксиниране (зелен сертификат), валиден документ за преболедуване на COVID-19 или
отрицателен резултат от лабораторно изледване за COVID-19.
6. Определям резервни членове на екипите, както следва: Илияна Маринова - ст.
учител ЦОУД, Ивелина Стоянова - ст. учител ЦОУД, Женел Мехмедова - учител ЦОУД,
Светослава Костадинова-Момчева - учител чужд език в начален етап.
7. Учениците със специални образователни потребности да се тестват в домашни
условия, след предоставен с приемо-предавателен протокол от класния ръководител бърз
антигенен тест. За резултата от теста, родителят да попълни и предостави на класния
ръководител декларация за отрицателен резултат.
8. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители за сведение и
изпълнение и се публикува на сайта на училището.
9. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Якимова - зам,директор.
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