
 

ДЕТСКА  ГРАДИНА №43  „ПИНОКИО” – ВАРНА 

кв.”Аспарухово”,к-с”Дружба”, тел:370-697,pinokio_50@abv.bg 

 

 
ЗАПОВЕД  

№088 /27.11.2020г. 

 

На основание: чл.259 от ЗПУО, във връзка с чл.31, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019г и поради 

въведените  ограничения във връзка с извънредната епидемична обстановка , съгласно  Заповед  

РД – 01-677/25.11.20г. на Министъра на МЗ   

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1.  Да бъдат преустановени посещенията на децата в детската градина за периода   

30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

2. Да се организира педагогическо взаимодействие  в електронна среда за децата от всички 

групи, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии. За целта педагогическите специалисти да организират : 

 Получаването на  писмено информирано съгласие от страна на родителите за работа в 

електронна среда.  

  Раздаването на познавателните книжки на децата. 

3. В периода на провеждане на педагогическо взаимодействие  в електронна среда на  децата 

не се пишат отсъствия. 

4. Да се въведе дистанционен режим на работа за педагогическите специалисти  за периода 

30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.,  като се продължи спазването на смените. 

5. Педагогическите специалисти -  работят  5 часа дневно дистанционно от дома си, като 

спазват следния режим на работа : 

  Подготовка на онлайн обучителни ресурси, подчинени на глобална седмична тема. 

Разглеждане, проверка на зададени задачи за самостоятелна работа. Обобщение и 

преценка за постигнатия успех на децата – 2 часа.  

 Провеждане дистанционно обучение чрез платформата  Google classroom – 2 часа.  

 Провеждане консултации с родители - обратна връзка, обсъждане трудностите и   

коментиране постиженията на децата -  1 час. 

6. Педагогически специалист, който не отчита по 5 часа дневно обща работа чрез попълване 

на Google Формуляр, да се води в платен годишен отпуск. 

7. Считано от 30.11.2020 г. помощният персонал, ЗАС  и Главен счетоводител да изпълняват 

служебните си задължения на работното си място, като спазват  следното: 

  Работно  време помощен  персонал  и  ЗАС   от 9.00 ч. до 17.00 ч. -  почивки от 10.30 ч. до 

10.45 ч. и от 13.00 ч. до 13.30 ч.  

 Работно  време на  Главен счетоводител  от 9.00 ч. до 13.00 ч.  

  При работа в работните помещения и на открито, да се сведат до минимум преките 

контакти, както между работещите, така и между тях и външните лица на територията на 

детската градина, като се спазва физическа дистанция от не по-малко от 1,5 метра. 

  Когато работата изисква контакта между работещите или външните лица да бъде на 

разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на предпазна маска за 

лице (предпазен шлем или механична преграда). 

  Всеки работещ, по време на изпълнение на служебните си задължения, е длъжен да носи 

осигурените предпазни средства, съгласно правилата и инструкциите свързани със тях. 



  Работните помещения да се дезинфекцират и проветряват  редовно, съгласно 

действащите процедури и инструкции в детската градина. 

  Всеки работещ е длъжен да спазва правилата и инструкциите за лична хигиена и 

дезинфекция (особено хигиена и дезинфекция на ръце). 

 Достъпа на външни лица в сградите на детската градина да бъде сведен до минимум и да 

става само  чрез използване на лични предпазни средства за безопасност 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички   за  сведение и изпълнение . 

                                                         

Директор  ............................... 

/Ж.Хинтоларска/  


