СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на
образованието и науката за изменение на Насоките за обучение и действия в условията
на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП и Заповед № РД094813/03.12.2021г. на министъра на образованието и науката обучението в МГ „Гео
Милев“ ще се организира както следва:
1.
Според заявеното с декларация съгласие от родител/ученик и/ или
представени сертификати присъствено ще се обучават всички паралелки в
училище .
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Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие
и/или с валидни документи за преболедуване, ваксиниране или наличие на
антитела. За останалите ученици от паралелките се провежда ОРЕС.
2.
Изследването на 20.12.2021г. и на 04.01.2021г. ще се проведе по паралелки,
в класните стаи:
за първа смяна от 7.30ч.
за XIIб, XIIв и XIIд и VIII клас от 8.15ч.
за втора смяна от 13.30.
Линк с информационни видео материали за тестването на децата и учениците за
COVID-19. https://youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A
3.
График на часовете за 20.12.2021г.:
ПЪРВА СМЯНА
ВТОРА СМЯНА
1. 8. 00- 8.35
1. 14. 00- 14. 35
2. 8.45- 9.20
2. 14. 45- 15. 20
3. 9. 30- 10. 05
3. 15. 30- 16. 05
4. 10. 25- 11. 00
4. 16. 25- 17. 00
5. 11. 10- 11. 45
5. 17. 10- 17. 45
6. 11. 55- 12. 30
6. 17. 55- 18. 30
7. 12.40 – 13.15
7. 18.40 – 19.15
4.
От 21.12.2021г. обучението се извършва по познатия график от 7.30 за първа
смяна и 13.30 за втора смяна с часове по 40мин. Начало на първи час
за VIII клас – 8.20ч.
5.
За влизане/ излизане от училище се използват три входа, както следва:
I смяна
II смяна
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централен централен
6. Ученик, който е подал декларация и отсъства по уважителни причини на
20.12.2021г., информира чрез e-mail на познатата вече поща до 16ч. в деня
преди идване на училище.
7. Ако ученик в ОРЕС промени решението си, изпраща декларация и
информира чрез e-mail на познатата вече поща до 16ч. в деня преди идване на
училище.

