ЦПЛР УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА - Русе

З А П О В Е Д
№ 206 от 27.03.2020 г.
на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование
(ЗПУО),чл.31,ал.1, т.1, 2, 24 и 34 от Наредба № 15/ 2019 за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди и указания на МОН, МЗ, РЗИ,
Община и Решение за обявена извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на
COVID- 19, на основание чл. 20, чл. 1 и 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и чл.120б, ал.1 от КТ

НАРЕЖДАМ:

Считано от 30.03.2020 г., педагогическите специалисти в ЦПЛР УСШ – Русе да
осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие от разстояние в условията на
електронна среда като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън
училището работно място и използват необходимото технологично оборудване.
За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка
на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн
консултации с ученици и родители, проверка и тестове. Дистанционното обучение да се
организира от всеки учител, чрез възможностите на безплатни платформи за онлайн срещи и
конференции, както и електронните пощи и да бъде съобразено с интересите на децата и
възможностите на родителите. Всеки педагогически специалист сам избира формата на
обучение от разстояние, според спецификата на групата и децата, за което информира с доклад
директора.
За проведените часове всеки ден учителите предоставят по електронен път отчетен доклад, а
използваните ресурси и материали да се съхраняват и архивират електронно. Педагогически
специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил ежедневен електронен отчетен
доклад относно проведените часове за съответния ден ще се счита в платен отпуск за
съответния ден.
Административният персонал – ЗАТС и главен счетоводител да преминат към работа от
дома при възможност, при невъзможност да изпълняват служебните си задължения в ЦПЛР
УСШ - Русе при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително
използват лични предпазни средства. Ползват по график платени отпуски.
Помощно-обслужващият персонал (хигиенист и домакин-сграда) да изпълнява
служебните си задължения в условия на разположение на работодателя за извършване на
дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на

здравеопазването в условията на извънредно положение. Задължително използват лични
предпазни средства. Ползват по график платен отпуск.

ЗАБРАНЯВАМ:
Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградите на ЦПЛР УСШ - Русе .
Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и
респираторни заболявания в сградите на ЦПЛР УСШ - Русе .
Ползването на Фейсбук за провеждане на обучение, с изключение на затворени групи с
ясно определени правила за защита на личните данни на участниците.
Препоръчвам комуникацията с / и между служителите да се осъществява по телефон и
e-mail и създадената група във WhatsApp.
В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след
като служител получи потвърждение по телефон от директора на ЦПЛР УСШ - Русе.
Настоящата заповед влиза в сила от 30.03.2020 година и се прилага до периода на извънредното
положение или до второ нареждане.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически и непедагогически
специалисти по електронен път.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично!

Мая Петрова
Директор на УСШ – Русе

