
130 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

гр. София, район Подуяне 

ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 145 /12.11.2020 г. 
 

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, и във връзка с установен положителен 

PCR тест на учител 

 

Н А Р Е Ж Д А М 
 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V а, VI а и 

VII а клас. 

2. Учениците преминават в обучение в електронна среда, считано от 13.11.2020 

г. до 19.11.2020 г. 

3. Лицата,поставени под задължителна карантина от СРЗИ са ученици от 

паралелките. Карантината е с продължителност 10 (десет) дни, считано от 09.11.2020 г. до 

19.11.2020 г. 

4. Родителите на учениците от паралелките следва да провеждат наблюдение в 

домашни условия за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно 

уведомяват личния лекар на детето, СРЗИ и директора на 130. СУ. 

5. Учебните занятия в електронна среда от разстояние се осъществяват при 

стриктно спазване на дневния режим и времетраене на часовете –40 мин. 

6. Обучението в електронна среда се провежда в е-платформа Тиймс синхронно. 

7. Учителите които преподават в паралелките: 

 отразяват в електронния дневник ежедневно присъствието на учениците, 

вписват взетите теми. 

 Съобразяват обема на преподавания материал и сроковете, за които учениците 

трябва да изработят иили предават изисканото от учителя задание. 

 Използват съобщенията в Школо за комуникация с родители, ученици, колеги, 

училищно ръководство 

8. При синхронно обучение в електронна среда от разстояние учениците са 

задължени да присъстват и пълноценно да участват в обучителния процес, а родителите да 

съдействат за това. 

9. Хигиенистките да извършат влажно почистване и крайна дезинфекция на 

всички повърхности, предмети и помещенията до които е имал контакт учителят в 

последните 48 часа, да се извърши продължително проветряване на помещенията, след което 

помещенията може да се използват за учебни занятия. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, родители и учители 

чрез електронния дневник „Школо“ и да се публикува в сайта на училището. 

Достъп за проследяване и контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ива 

Миндизова, заместник-директор по учебната дейност. 

 

 

 

ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА 
Директор на 130. СУ”Стефан Караджа” 


