СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"
1164, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №34, тел. 02/866 12 71, факс: 02/963 34 83,
e-mail: sgcag@sgcag.info; website: http://sgcag.info

ЗАПОВЕД

№ РД 12 - 126/27.01.2021 г.
Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за
удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.
извънредна епидемична обстановка и на основание заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. за
изменение и допълнение на Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед
No РД-01-718 от 18.12.2020 г.и Заповед No РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на
здравеопазването, в изпълнение на писмо изх. № РУО1-3374/27.01.2021 г.. на началника на
РУО София-град

НАРЕЖДАМ:
Изменям и допълвам Заповед № РД 12 - 93/31.12.2020 г., както следва:
От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по по отношение
наприсъствените учебни занятия за учениците при спазването на следния график:
а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 10 и 11
клас;
в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.
Дейностите да се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на
следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна
маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 m и недопускане до участие
лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено
дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
Да се направи организация и разпределяне на паралелките в училището с цел
намаляване взаимодействието между класовете. Занятията да се провеждат в съответствие с
изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на
здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното
образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на
интернет страницата на Министерство на образованието и науката и в съответствие с
Насоките за работа в СГСАГ в условията на COVID-19.
Хигиенистките да извършват дезинфекционни дейности съгласно разписания от
министъра на здравеопазването алгоритъм за дезинфекция в условията на извънредно
положение.
Заповедта да се доведе до знанието на учителите чрез съобщение в електронния
дневник и електронните им пощи и да се публикува на интернет страницата на училището.
Учениците да бъдат информирани със съобщение по класове от класните ръководители.
Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Вили Миланова - заместник
директор УД, Наташа Грунева – заместник директор УД, инж. Ваня Хамаме – заместник
директор УПД и инж. Румяна Василева – заместник директор АСД.
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