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          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

 

З А П О В Е Д 

№ 0398 

Дупница, 17.11.2020 г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.31, ал. 1, т.2, т.24и т.34 от Наредба №15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, чл. 40 а, ал.2 от Наредба №10от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, Училищни правила за работа в условията на COVID-19 

– т. III Правила за поведение в случай на положителен PCR на ученик за учебната 2020/2021 

година, утвърдени със заповед №1909/11.09.2020 г. и предписания на РЗИ във връзка с 

положителен тест за COVID-19 на учители 

НАРЕЖДАМ 

1. Да се преустанови посещението на учениците от I в, II б, II в, III в, III г и IV г клас в 

периода на карантина от 18.11.2020 г. до 20.11.2020 г. вкл.  

2. Учениците от I в, II б, II в, III в, III г и IV г клас да преминат към обучение от електронна 

среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните  съгласно 

Приложение №2 – Алгоритъм за превключване в електронна среда от разстояние от 

Училищните правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година в СЕУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница в платформата Microsoft Teams, спазвайки 

седмичното разписание и утвърдения график на учебните занятия. 

3. Да се възобнови присъствения учебен процес на горепосочените паралелки на 23.11.2020 г. 

(понеделник) със седмичното разписание за същия ден. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия, непедагогическия 

персонал, учениците от I в, II б, II в, III в, III г и IV г и техните родители за сведение и 

изпълнение. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Георги Янев – заместник-директор 

УД. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 
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