
 

 
Заповед за определяне на пропускателен режим  

 

стр. 1 

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА-БУРГАС 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ РД-05-71 /  11.12.2020 г. 

 

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

образование,  чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, в изпълнение на в изпълнение на писмо с № 9105-

409 /08.12.2020г. на министъра на образованието и писмо с № 04-12-178 

/01.12.2020г. на министъра на здравеопазването и указания дадени от МОН от 

09.12.2020г. 

НАРЕЖДАМ: 

 
1. Считано от 14.12.2020 г. предоставянето на  педагогическа и терапевтична 

подкрепа за учениците от I до XII клас, чиито родители са заявили 

желание за осъществяване на присъствени индивидуални занимания да се 

провежда присъствено от педагогическите специалисти и терапевтите в 

ЦСОП-Бургас по утвърден от директора график. 

2.  Педагогическата подкрепа се осъществява от педагогическите 

специалисти включително и учителите ЦОУД. 

3. Допълнителната подкрепа за личностно развитие от терапевтите, както 

следва:  

 психо-социална рехабилитация- от психолог ; 

  психо-социална рехабилитация- от арттерапевт; 

 психо-социална рехабилитация ДЕЖ - от социален педагог; 

 рехабилитация на комуникативните нарушения -от логопед; 

  рехабилитация на физическите увреждания- от рехабилитатор; 

 дейностите в ателиетата по готварство –от педаг.специалист, 

4. Родителите заявили  желание за индивидуални присъствени занимания по 

телефон да попълнят Заявление -декларация за информирано съгласие при 

първото посещение на детето  в ЦСОП-Бургас. 

5. Организация на присъствените индивидуалните часове за осъществяване 

на  педагогическа и терапевтична подкрепа : 

 Часовете започват от 8.30 ч. или съгласно час посочен от родителя 

с продължителност 30 мин., с осигурено междучасие от 10 мин. , 

приключват съгласно броя на часовете за деня на ученика; 

 Всеки учител или терапевт работи самостоятелно в собствения си 

кабинет, след всяко занимание с ученик дезинфекцира работното 

място и материалите, които са използвани.  

 Задължително използване на лични предпазни средства /маски 

,шлемове / и ограничаване на несъществените контакти на 

работното място. 

 Учителите работещи присъствено в социалните услуги на 

общността спазват въведените от съответната институция 

противоепидемични мерки и правила. 
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6. Учениците, чиито родители не желаят присъствени индивидуални 

занимания продължават обучението си в електронна среда от разстояние 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии по създадените към момента графици и спазвайки Заповед № 

РД-05-67/27.11.2020г. на директора на ЦСОП-Бургас. 

7. Всички педагогически специалисти и терапевти независимо от начина на 

работата си  /присъственна или в електронна среда /ежедневно попълват и 

изпращат до17:30 часа електронен формуляр – Доклад за проведените 

занимания с учениците през деня.   /от 14.12.2020г. ще се попълва нов 

формуляр / 

8. Всички работещи в сградата на ЦСОП-Бургас -педагогически и 

непедагогически персонал стриктно спазват въведените 

противоепидемични мерки разписани в Заповед № РД-05-68 / 27.11.2020г. 

на директора на ЦСОП-Бургас. 

9. Ръководителите на паралелките да уведомят всички ученици и родители 

за направената организация на присъствената индивидуална работа и 

предприетите мерки свързани с провеждането на присъствените 

индивидуални занимания и обучението в електронна среда от разстояние. 

 

 

Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на центъра. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

Директор:  .......................................  

                        Диана Костова 

 


