СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «КУЗМАН ШАПКАРЕВ» - БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №13, e-mail: sedmo@abv.bg,http://7sou-blagoevgrad.com

ЗАПОВЕД
На основание чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 173, ал. 4
от Кодекса на труда, чл. 31, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 15, 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на
образованието и науката, Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., във връзка с обявената грипна
епидамия и заповед на Минисътра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ
1. Всички педагогически и непадегогически специалисти в Седмо СУ „Кузман
Шапкарев“ – Благоевград да ползват платен годишен отпуск от 06 до 11.03.2020
година включително.
2. При необходимост от допълнителна изолация в домашна обстановка, отпускът ще
се счита за продължен, а учебните занятия – отменени.
3. До 11 март 2020 г. продължава ваканцията за учениците от училището, а в случай
на допълнително обявяване на неучебни дни, всички учители да разработят свои
планове за преструктуриране на учебния материал и да осигурят възможност за
дистанционно обучение при необходимост с ползване на елекртонни уроци и
интернет ресурси.
4. Като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни
заболявания и възможни случаи на COVID-19, се преустановяват училищните
събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на
територията на цялата страна.
5. Учениците от училището да ограничат събиранията в заведения, клубове и места,
в които се събират масово хора.
6. Отлага се Националното състезание по информационни технологии, планирано за
13-14 март за 03-04 април 2020 год. до второ нареждане.
7. За всички олимпиади да се следи страницата на Министерство на образованието и
науката.
8. Няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до
разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен
щаб.
9. Дежурни лица:
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-

09.03.2020 г. – директор – Лилия Стоянова, ЗД – Ирена Стамболиева, Ангелина
Цветанова, Мартина Якова, Светла Баладжанова,

-

10.03.2020 г. – Анатоли Бенов – ВРИД, Цветелина Гущерова, Любовка Благоева;

-

11.03.2020 г. – Анатоли Бенов, Искра Шишкова, Димитрина Топузова.
Заповедта да се сведе до знаието на всички заинтересовани лица на общата
електронна поща sedmo7@abv.bg и на интернет страницата на училището.
Класните ръководители и учителите в училището да се информират от
официалната интернет страница на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ за текуща
информация.

Дата: 08.03.2020г., считоно от 09.03.2020 г.
гр. Благоевград
Директор на
Седмо СУ „Кузман Шапкарев“
Благоевград
д-р Лилия Стоянова
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