
Средно  училище „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, 

общ .Струмяни Е-mail: sou_mikrevo@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД  №РД-06-238/ 25.11.2021г. 

 

На основание чл.259,ал.1 от ЗПУО, Заповед №РД01-890/03.11.2021г. на Министъра на 

здравеопазването, заповед РД09-4201/05.11.2021г. и Заповед №РД09-4614/24.11.2021г. 

на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД-01-963/24.11.2021г. на 

Министъра на здравеопазването съгласно  Актуализирани  Насоки за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата , Заповед № 

РД09-4636/25.11.2021г. на Министъра на образованието и науката и писмо Изх. 11-

60/25.11.2021г. на Директорът на РЗИ гр.Благоевград, Доклад вх.№ 0501-301/25.11.2021г. 

на Началника на РУО Благоевград 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

1.  График за провеждане на присъствени учебни часове на учениците от I „а“, I „б“, 

IIа, II „б“, III „а“, III „б“, IV „а“ и IV „б“ клас, чиито родители са подали декларации 

за тестване с бързи антигенни инвазивни тестове два пъти седмично, считано от 

26.11.2021г.до 02.12.2021г.включително. За учениците , чиито родители не са 

декларирали съгласие за тестване два пъти седмично от  I до IV клас се организира 

ОРЕС едновременно с включване в часовете, провеждани присъствено с учениците 

от паралелката в начален етап. 

2. График за присъствено обучение  на ротационен принцип за учениците от Vа, Vб, VII 

а,  VIIб, X и XII клас за срок от една седмица, считано от 26.11.2021г.до 

02.12.2021г.включителн,; 

3.  График за Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от   VI а, VIб, 

VIII, IX и XI  клас за срок от една седмица считано от 26.11.2021г.до 

02.12.2021г.включително; 

4. График за учениците от групите за ЦДО от I-IV клас присъствено, чиито родители  

са подали декларации за тестване на учениците два пъти седмично; 

5. График за  присъствено обучение на учениците в групите за ЦДО от  V и VII клас, 

които се обучават на ротационен принцип за една седмица; 

6. График за провеждане на ФУЧ  присъствено за срок от една седмица; 

7. График за провеждане на часовете по спортни дейности   присъствено с учениците от  

I „а“, I „б“, IIа, II „б“, III „а“, III „б“, IV „а“ и IV „б“ клас, чиито родители са подали 

декларации за тестване с бързи антигенни инвазивни тестове два пъти седмично, 

считано от 26.11.2021г.до 02.12.2021г.включително; 

8. График за провеждане на присъствено обучение на ротационен принцип по спортни 

дейности  за учениците от Vа, Vб, VII а,  VIIб, X и XII клас за една седмица; 

9. График  за ОРЕС по спортни дейности с учениците от VI а, VIб, VIII, IX и XI за една 

седмица   в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Микрево, считано от 26.11.2021г./петък/ 

до 02.12.2021г., включително. 

           Със заповедта да бъдат запознати всички учители и класни  ръководители, ученици 

и родители. 

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Весела Тасева – 

зам.директор по АД 

                                                                                    

 

 

                                                                       ДИРЕКТОР: 

                                                                    / Лиляна Велкова / 
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