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 - 111/15.01.2021 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-01-20 / 15.01.2021 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. на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на писмо
изх. № РУО1-2324/15.01.2021 г. на началника на РУО София-град

НАРЕЖДАМ:
Изменям и допълвам Заповед № РД 12 - 93/31.12.2020 г., както следва:
Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение наприсъственото
провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако
ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност
да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма,
чието обучение включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма
на обучение;
г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на
обучение;
д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация по теория и практика на професията;
е) индивидуални дейности –индивидуални часове, консултации,
индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите,
когато е обективно невъзможно провеждането имот разстояние в електронна среда;
ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално
работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
з) областни и общински кръговена олимпиади и състезания, когато не могат
да се проведат от разстояние в електронна среда.
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 м 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).
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.
ДИРЕКТОР:
/ЛАНДШ. АРХ. ДОБРИНА АНДРЕЕВА/
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