ЗАПОВЕД
№ 3866-340/29.04.2021 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от
ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.3 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 обявена извънредна ситуация в условията на епидемично
разпространение на COVID- 19, заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. за изменение и
допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-718
от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.. и Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.
на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на
образованието и науката
НАРЕЖДАМ:
Считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. се провеждат присъствени учебни занятия
за всички ученици от първи до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в
съответния клас.
В същия период присъствено провеждане на изпити в задочна и в самостоятелна
форма на обучение; индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или
практически изпитвания за текуща оценка; индивидуални практически часове и
практически часове на територията на училището.
Преустановяват се провеждането на присъствени групови извънкласни дейност за
учениците от пети до дванадесети клас, както и груповите извънкласни дейности по
проект „Подкрепа за успех“, изключение се допуска само за дейности с ученици от I до
IV клас.
Учебните часове се провеждат при спазване на правила за организиране и
провеждане на присъствено обучение в СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица в
условията на извънредна епидемиологична обстановка, публикувани в интернет
страницата на училището.

Дневният режим ще се осъществява съгласно заповед № 3532-05/15.09.2020 г. за
утвърждаване на дневен режим на СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица за учебната
2020/2021 г.
ЗДАСД да уведоми учениците и родителите чрез Shkolo.bg
Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за
сведение и изпълнение, лично или по електронен път.
Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.
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