
     ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” 

4000  гр. Пловдив,  ул. “Хан Кубрат” 15 

тел : 032/625559 , e- mail : admin@ka1.bg, www.ka1.bg 

 

З   А  П  О  В  Е  Д   

                                        № РД 10-137-233 / 11.11.2021 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното 

и училищното образование, съгласно чл. 31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование  и във връзка със съвместна заповед № РД 09-4247/08.11.2021г 

на Министъра на образованието и науката и № РД -01-911/ 08.11.2021г. на Министъра на 

здравеопазването и т. 6 и II т. 5 от Насоки за обучение и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка,  

З А Б РА Н Я В АМ  : 

1. Достъп в сградата на училището:  

-  на ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или 

отрицателен резултата от лабораторно изследване, и чиито родители не са 

изразили съгласие за изследване два пъти седмично; 

- на лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са 

изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място 

в училище с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от 

училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, 

преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване; 

- на лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването 

ва учениците. 

2. Достъп до училищния двор: 

- Недопускане на външни лица в двора в рамките на учебния ден; 

- Допускат се придружителите на учениците със СОП при спазване на 

противоепидемичните мерки; 

- Определяне на зони за отделните паралелки; 

- Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на ученици, родители, служители за 

сведение и изпълнение. 

11.11.2021г.       Анета Вълева /П/ 

Гр. Пловдив        Директор 

 

 


