135 СУ „Ян Амос Коменски”
р-н Красна поляна - гр. София ул. „Булина ливада”№ 47

ЗАПОВЕД №71/08.11.2021 г.
На основание: Заповед № РД-09-4201/05.11.2021 г.
Относно: организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за
учениците 1-4 клас при заболеваемост над 500 на 100000

НАРЕЖДАМ:
От 08.11.2021 г. се .възстановява присъственият образователен процес за учениците от I.
до 4. клас в условията на безопасна среда, като:
1.1. Класните ръководители предоставят на родителите информация за бързите
антигенни тестове за COVID19, които ще се прилагат в училище, заедно с декларация
за съгласие учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и
представят в училището в електронен формат или на хартия. Родителите на учениците
със СОП декларират, че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще
посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване
на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат
поне два дни предварително.
2. Тестването на учениците се извършва в класната стая на паралелката (с изключение на
учениците със специални образователни потребности) от класният ръководител,!
медицинско лице. Допустимо е участие на доброволци родители, които разполагат с
валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (зелен сертификат);
3. .Класните ръководители организират обучението на учениците, чиито родители не
декларират съгласие за тестване (синхронно или асинхронно).
4. Организират събирането на използваните тестове за COVID-19 в плътни, завързани,
непрозрачни чували и съхранението им в обособено помещение в училище, което се
заключва. Предаването на използваните тестове ще става по допълнително указание на
Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите;
5. Членовете на екипите, които организират и извършват тестването получават
допълнително трудово възнаграждени, чийто размер и ред за получаване ще бъдат
определени в Анекс към колективния трудов договор.
1.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.директора по УД Мария Димитрова.

