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З А П О В Е Д 

 

№ 298 

 

гр. Враца, 19.11.2020 г. 

 

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

образование, Заповед № РД-09-3310/18.11.2020 на Министъра на образованието и науката 

и решение на Педагогическия съвет  /Протокол №3/ 18.11.2020 год./ 

  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е 

задължително: 

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и 

за външни за училището лица, в общите закрити части на учебната сграда – 

преддверие, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска 

стая, бюфет и столова; 

б) за всички ученици 1. – 4. клас и за всички педагогически специалисти в класните 

стаи; 

в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки. 

2. Класните ръководители осигуряват време за „почивка“ от задължението за носенето на 

лични предпазни средства за лице за учениците: 

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко 

отворени прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други 

обстоятелства не позволяват излизането навън); 

б) по време на  учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци. 

3. Изключения по т. 1 и т. 2 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни 

причини е препоръчително да не носят лични предпазни средства за лице. 

 

Заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване 

на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на 

учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училище. 

 

Настоящата заповед да се публикува в сайта на НУ „Св. Софроний Врачански“ и 

изпрати на педагогическите специалисти и родителите чрез електронния дневник. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта  възлагам на Миглена Иванова – зам.-директор 

по УД. 
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