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З А П О В Е Д 

№ 162 

гр. Враца, 08.11.2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образованиe; 

чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 115а, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; чл. 40а, ал. 1, чл. 40в, т. 3 и т. 4 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в изпълнение на 

заповед № РД 09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката  

 

НАРЕЖДАМ: 

1. Обучението на учениците от НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца и подкрепата за 

личностното им развитие да продължи да се осъществява от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии в MS Teams платформата, считано от 08.11.2021 г. 

2. Обучението от разстояние в електронна среда чрез средствата на 

информационните и комуникационните технологии преминава в присъствено 

след създадена организация в училище на изследване за COVID-19, при следните 

условия: 

a. Изразено писмено съгласие от родители над 50% от паралелката за 

провеждане изследване на децата им в училище;  

b. Получени бързи антигенни тестове за осъществяване на изследването от 

училищния персонал; 

c. Изразено писмено съгласие от училищния персонал за участие в 

изследването; 

d. Закупуване  на необходимите предпазни средства за персонала, участващ в 

изследването; 

3. Ученици, чиито родители са изразили несъгласие за тестването им и/или не 

представят валидни документи за ваксинация и/или преболедуване продължават 

обучението си от разстояние в електронна среда до периода на действие на 

заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на целия персонал за изпълнение! Класните 

ръководители на паралелките да информират родителите на поверените им ученици. 
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Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на НУ „Иванчо Младенов“ – 

Враца от  длъжностните лица за сведение на всички заинтересовани лица. 

Контрол по изпълнението ѝ възлагам на заместник-директора по учебната дейност! 
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