107. основно училище „Хан Крум“
ПК 1164, гр. София, община Столична, област София-град
ул. „Димитър Димов“ № 13,
тел.: 028662029, факс: 028663168, е-mail: ou107@abv.bg

ЗАПОВЕД № 147/09.11.2021 ГОДИНА
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т34 от Наредба 15/22.07.2019 го на
МОН, заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката,
заповед № РД -01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването, заповед №
в МОН Рд 09-4247/08.11.2021 г и № в МЗ РД 01-911/08.11.2021 година, издадена от
министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и взети решение
от педагогическия съвет – протокол № 2/08.11.2021 година и във връзка с организацията
на учебния процес в 107. ОУ

НАРЕЖДАМ:
1. Възстановява се присъствен учебен процес във всички паралелки на началния
етап, считано от 10.11.2021 година при спазване на следните условия:
Наличие на съгласие от родителите на поне 50 процента от учениците в
паралелката за извършване на тестове на учениците
- Наличие на неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19
- Наличие на учители и доброволци – родители, които да участват в тестването
на учениците
За целите на изследването родителите довеждат учениците в следните часове в
дните понеделник и четвъртък, както следва:
Първи и втори клас: 8.15 часа
Трети и четвърти клас: 7.30 часа
Учениците, заедно с родителите, които се включват в тестването на учениците
влизат едновременно под контрола на класния ръководител в училището, като
показват на служителите на звеното за самоохрана в училището зелени
сертификати.
Екипите за реализиране на тестовете на учениците да се състои от следните лица:
- учителите, които провеждат първи учебен час в паралелката, които
организират раздаването на тестовете на учениците и отговарят за живота и
здравето на поверените им ученици, както и организират дисциплината на
учениците в часа и отчитат тестуването.
- родители, които съдействат на учениците в паралелката за провеждане на
тестуването, притежаващи зелен сертификат за преболедуване, ваксиниране
или лабораторно изследване
- при възможност медицинският фелдшер на училището съдейства за
извършване на тестовете
Първият учебен час в дните на тестуване за учениците от първи и втори час да
започне в 09.00 часа, а първият учебен час на учениците от трети и четвърти час
да започне в 08.10 часа. Останалото дневно разписание не се променя.
-
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6. Учителите и непедагогическият персонал, които не притежават зелен сертификат
за ваксинация, преболедуване или лабораторно тестване на COVID-19 се тестват
два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове, закупени от
училището. Тестването се извършва до 30 минути преди началото на работния
ден. Тестовете се получават и се извършват в кабинет 1 прим от всеки служител.
Всеки тестван служител се вписва в дневник отразяване за само тестване, като
всеки сам вписва датата на тестуването, вида тест и резултата от теста. Дневникът
се съхранява в кабинката на служителите от звеното за самоохрана.
7. При установяване на положителен бърз тест за корона вирусна инфекция, детето
се отделя в класа и изчаква родителите си в централното фоайе с поставена маска.
Учителите незабавно се свързват с родителите на детето и информират член на
училищното ръководство.
8. В случай на невалиден тест, учителите информират член на ръководството, който
им предоставя нов тест за повторно тестване.
9. Да се спазват всички разписани правила, процедури и протоколи за действие в
насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата.
10. Служителите от звеното за самоохрана да допускат в сградите на училището само
лица, които:
- са служители на училището, предоставят зелен сертификат за преболедуване,
лабораторно тестване и ваксиниране или са направили бърз антигенен тест и
са вписани в дневника за резултатите от самотестването.
- са родители на ученици, които подпомагат процеса на тестване в дните на
извършване на тестовете и притежават зелен сертификат за преболедуване,
лабораторно тестване или ваксинация

Заповедта се издава в условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от
предприемане на мерки за ограничавани и разпространението на COVID – 19 с цел
осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогически специалисти и другите
служители в 107. ОУ!

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители и родители
чрез платформата за електронна комуникация Школо, като изпращането и
получаването и и се счита за запознаване със съдържанието от Мартина Ценова –
учител по информационни технологии, да се качи в интернет страницата на
училището от Юлиян Ковачев – учител по математика и да се сведе до знанието на
непедагогическия персонал от Е. Асенова – ЗАТС в 107. ОУ
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично, а при
отсъствие – определеният със заповед мой заместник!
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