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гр. Бургас ул. “Христо Ботев” 42 

тел/факс 817690- Директор 

817694- Зам. директор            web : http://ivazov-burgas.com 

817693- Канцелария            e-mail: ivazov_bs@abv.bg 

 

 

 

Заповед № 3/15.09.2021 г. 

 

Относно: Организиране на началото на учебната година  

 

На основание чл. 258 ал.1 от ЗПУО и във връзка с опазването на живота и здравето на 

учениците, учителите и непедагогическия персонал и осигуряване на строг пропускателен 

режим в сградата на училището през учебната 2021/2022 г.  

 

ЗАБРАНЯВАМ: 

 

1. По всяко време на денонощието учениците: 

-да се катерят по дърветата в и извън училищния двор и да прескачат оградата на 

училището; 

-да внасят в сградата на училището алкохол, наркотични вещества, запалителни и 

взривни материали,  оръжие, опасни средства и химикали и други живото-застрашаващи 

предмети; 

-Да сядат на и да се надвесват от прозорците на класните стаи; 

-да сядат или да се пързалят по парапетите на стълбищата, както и да се надвесват над 

тях; 

Да пушат в сградата на училището, на парапетите на „Английския двор“ и в 

непосредствена близост до главния вход-от страна на улица „Васил Левски“ и 

„Шейново“, до кофите за смет на ъгъла на улица „Васил Левски“ и „Шейново“, в 

градинката пред училището. 

-да палят огньове от отпадъчни и други материали в двора на училището; 

-да извършват поправки на ел. уреди, контакти и ключове; 

-да ползват противопожарните уреди (пожарогасители и др.); 

-да влизат без разрешение в класните стаи на други класове; 

-влизането и излизането на учениците от СУ „Иван Вазов” става от входа към улица 

„Васил Левски”. 

-децата от ППГ и I-ви  и II-ри клас и учениците от ЦОУД-VII-ми клас се предвижват до 

спортните площадки през входа на училището откъм улица „Васил Левски” по 

продължението на улицата и влизат в двора на училището от входа на улица „Христо 

Ботев”. 

 

2. По време на учебните занятия учителите: 

-да освобождават ученици от часове, преди да е ударил звънецът за излизане; 

-да изпращат ученици извън училище по различни поводи по време на учебния ден. 

3. Влизането на външни лица в сградата на училището по време на учебните занятия, с 

изключение  на посетители при директор, заместник директор, главен счетоводител, 

домакин без изрично тяхно разрешение. 

4. Посещение при учители по време на учебен час. 

5. Нарушаване на обществения ред и спокойствие по време на учебните занятия в сградата 

и двора на училището. 

6. Влизане и паркиране в двора на училището и пред входа на училището на МПС. 

7 Допускането на животни в двора на училището. 

8 Влизането с обемист багаж, както и поставянето му около входа на сградата на 

училището. 
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НАРЕЖДАМ: 

 

1. При необходимост ученик да бъде освободен от учебни занятия по здравословни 

причини, учителят, психологът или медицинската сестра задължително да уведомяват 

родителите по телефона. 

2. При съмнение за случай но Ковид-19 ученикът се отделя в определеното за изолатор 

помещение на първия етаж до пристигане на родителите му.  

3. Учениците носят в сградата на СУ „Иван Вазов” задължително маски в коридорите, 

санитарните помещения. Позволява се снемането на предпазните средства в класната 

стая за учениците от ППГ и I-ви  и II-ри клас. 

4. Учителите, които преподават само на един клас могат да свалят маските си по време на 

урока. 

5. Всички учители, които преподават за деня на повече от един клас задължително носят 

предпазни средства в час. 

6. За всеки клас е определена конкретна стая. Забранява се посещението на ученици от един 

клас в друг. 

7. Служителят, отговорен за реда и охраната в сградата, както и дежурните учители за деня 

строго да следят за реда и дисциплината, за спазването на противоепидемичните мерки  

по време на междучасията, както и за изпълнение на настоящата заповед.  

8. Спазване на пропускателния режим както следва: 

8.1 В училището се допускат свободно: директор, заместник-директор, учители, учители 

ПИГ, психолог и непедагогически персонал на училището. 

8.2 Учениците се допускат в сградата на училището след представяне на ученическа 

лична карта или ученическа книжка и в приличен външен вид (униформа) и след 

преминаване през медицински филтър-измерване на температурата с дистанционен 

термометър преди началото на учебните занятия. 

8.3 Външни лица се допускат в сградата на училището след:  

-представяне на документ за самоличност на служителя от охраната, който вписва в 

дневника за посещения трите имена и номера на ЛК на посетителя.  

-уточняване на повода за посещението и с взето съгласие на търсеното служебно 

лице. 

4. Влизането на МПС в двора на училището е забранено. Допускат се само автомобили, 

осигуряващи условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес и извършване 

на товаро-разтоварна дейност и след получаване на разрешение. 

5. При нарушение на обществения ред и престъпления, застрашаващи сигурността на учениците, 

учителите и служителите на училището, служителят от охраната уведомява дежурния от  I-во 

РПУ  и при невъзможност за установяване на контакт на тел. 112.  

 

Заповедта да се постави на видно място и да се качи  на електронния сайт на училището.-

отг. г-жа Лиляна Христова 

 

На предстоящата родителска среща родителите на учениците да се запознаят срещу подпис с 

настоящата заповед. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Станка Узова-ЗДУД  в СУ „Иван 

Вазов.” 

С настоящата заповед да се запознаят всички учители, служители и родители до 20. 09. 2021 г. 

(Отговорник Лиляна Христова – ЗАС) 

 

Виктор Григоров: 

(Директор) 
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Запознати със заповедта: 

 

Педагогически персонал: 
 

№ Име и фамилия Подпис 

 

1 Станка Узова  

2 Галина Вълкова  

3 Миглена Христова  

4 Дарина Бойчева  

5 Христина Ганева-Брадева 

 

 

6 Ваня Иванова 

 

 

7 Мирслава Славова 

 

 

8 Галина Банкина 

 

 

9 Георги Георгакиев 

 

 

10 Русин Бориславов 

 

 

11 Любка Петкова 

 

 

12 Милена Иванова 

 

 

13 

 

Иванка Геведжова 

 

 

14 Антония Колева 

 

 

15 Диана Минчева 

 

 

16 Галина Янкова 

 

 

17 Гита Арнаудова 

 

 

18 Дарина Русенова 

 

 

19 

 

Анелия Вичева  

20 Гергана Раева  
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Непедагогически персонал: 

1. Светлана Димова: 

2. Лиляна Христова: 

3. Васил Димитров: 

4. Калинка Христова: 

5. Елена Радева: 

6. Димитър Кьосев: 
 

21 Валя Стайкова 

 

 

22 Снежина Георгиева  

 


