Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"
гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" 42, 056/817691,pgeeburgas@gmail.com

ЗАПОВЕД
№ РД10-579/13.09.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка
с чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, с оглед осигуряване на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд в училището

ОПРЕДЕЛЯМ:
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ в училището, както следва:
1. Учениците влизат и излизат от южните входове, като представят (при поискване) ученическа
лична карта.
2. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал има право на свободен достъп
до училището в рамките на установеното работно време. При необходимост се допускат и извън
него, съгласувано с ръководството на училището.
3. Ограничава се влизането на външни лица в сградата на училището като се определя следната
маркирана зона за достъп на родители – предверието пред северния входа на сградата. Допускане
в сградата става след разрешение на директор или зам.-директор при спазване на изискванията за
физическа дистанция и дезинфекция.
3. За обслужване в канцеларията външни лица се допускат в периода 8.30 ч. до 12.30 ч. и от
13.00 ч. до 16.00 ч. след разрешение на директор или зам.-директор при спазване на изискванията
за физическа дистанция и дезинфекция. В този случай в Дневник за посещенията се запишсва
необходимата информация /име и фамилия на посетителя, час на влизане, час на излизане, при кого
отива.
Книгата се води от охранителя и се съхранява в стаята на охраната. След регистриране външните
лица се насочват (придружават) до съответната част на училищната сграда, съобразно целта на
посещението им.
Служебните лица се легитимират.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, осигуряващи охраната на училището
срещу подпис за сведение и изпълнение. Със заповедта да бъдат запознати учениците и работещите
в училището. Копие от заповедта да се постави на видно място на входа на училището за сведение
на външните лица.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Катя Караушева, на длъжност зам.-директор.
Директор:
Коста Найденов Папазов ......................
(подпис и печат на училището)

