45. ОСНОВНО УЧИЛИЩE „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”
1309 гр. София, ж.к. „Св. Троица”, ул. „Пловдив” № 20, тел./факс: 02/8 221410, e-mail: kv45ou@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-01-317/ 09.09.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
във връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от
министъра на образованието и науката, в сила от 02.08.2019 г. и работа в условията на
пандемия
УТВЪРЖДАВАМ
1. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ОПРЕДЕЛЯМ
I. ЗОЯ ДИМИТРОВА - ЗДАСД, за лице, отговорно за организацията и спазването на
противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус.
Задължавам:
1. Отговорното лице да следи за спазването на задължителните и препоръчителните
мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, както от учениците, така
и от служителите в училище.
2. Да контролира провеждането

инструктажи на учениците, педагогическите

специалисти и персонала във връзка с намаляване и ограничаване на разпространението на
вируса.
II. Постоянни вътрешно- училищни комисии за организация и спазване на правилата
във връзка с епидемията, както следва:
1. За паралелките от начален етап:
По т.1.Председател – Анна Павлова- Илева - ЗДУД- начален етап;
По т.1. Постоянни членове – Цанка Младенова- домакин, Николай Цветанов- портиер
2. За паралелките от прогимназиален етап:

По т.2.Председател – Цеца Минкова – главен учител прогимназиален етап;
По т.2.Постоянни членове – Цанка Младенова- домакин, Николай Цветанов- портиер
Предвидените задължителни мерки и вътрешни правила за ограничаване на рисковете
от разпространение на вируса се спазват стриктно от педагогическите специалисти,
помощния персонал, медицинския специалист, работниците в училищния стол и учениците.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зоя Димитрова- ЗДАСД- лице,
отговорно за организация и спазване на насоките и правилата за ограничаване
разпространението на COVID-19, както и ще контролирам лично.

ЛИАНА ГРОЗЕВА- КИРЯКОВА
ДИРЕКТОР НА 45.ОУ “К. ВЕЛИЧКОВ“

