ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: trkskp@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 212/19.11.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка чл. 258, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1,
т.34 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти; раздел III. т.2, т.3 и т. 39 от длъжностна
характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище; чл.10, ал.1 от Правилника за
дейността и Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ
Във връзка с изискванията за ограничаване на разпространението на COVID-19 и на
други вирусни заболявания, и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците,
педагогическите специалисти и другите служители в ПГРКК да се спазват следните
задължителни мерки:
1.

Носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем):
1.1 за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал,

както и за външни за ПГРКК лица, в общите закрити части на учебната сграда - преддверие,
фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая и
библиотека и др;
1.2 за всички ученици от ПГРКК и за всички педагогически специалисти в
класните стаи и другите учебни помещения – кабинети, работилници за учебно-практическо
обучение, физкултурен салон.
2. Изключения по т.1 се допускат по време на учебния час и други занимания:
2.1 в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с
ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м;
2.2 за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или
неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице (четене на глас, устно
разказване и изпитване, физически упражнения и др.).
3.

Време за „почивка” от задължителното носене на лични предпазни средства за

лице за учениците се осигурява:
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3.1 извън учебните часове – в училищния двор или класната стая при широко
отворени прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други обстоятелства
не позволяват излизането навън);
3.2 по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени
прозорци.
4.

Изключения по т.1 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни

причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчително да не носят лични
предпазни средства за лице.
Маските за учениците се осигуряват лично, респективно от техните родители. ПГРКК
осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване,
а за учителите - маски или шлемове.
Класните ръководители в срок до 20.11.2020 год. да информират родителите и
учениците за мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни
заболявания.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия състав на ПГРКК и мед.
специалист, срещу подпис за сведение и изпълнение.
Инж. Красимира Джурова – ръководител направление ИКТ да публикува заповедта в
сайта на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГРКК – Русе
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