
      ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - ГОРНА МАЛИНА  

 

                   З  А  П  О  В  Е  Д 

                № 77 /27.11.2020 г. 

 На основание Заповед  №375/27.11.2020 г. на Кмета на община Горна Малина, във 

връзка с чл. 63, ал. 4, ал.6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с решение №855 на Министерски 

съвет от 25.11.2020, за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и 

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

                         Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

1. Преустановява се посещението на деца  от ДГ“Вяра, Надежда,Любов“ за времето 

от 30.11.2020 г. до 03.01.2021 г. вкл., съгласно т.II - 4 от заповед 375/25.11.2020 г. на 

кмета на Община Горна Малина. 

2. Считано от 14.12.2020 г. Албена Колева –Димитрова и Цветанка Маламова да 

подсигурят свободни ресурси за децата от втора подготвителна и трета подготвителна 

групи и след ваканцията да представят отчети и доказателства за това, което е извършено. 

3. Считано от 15.12.2020 г., Сашка Спасова да  подсигури свободни ресурси за 

децата от подготвителна група 6 годишни и след ваканцията да представят отчет и 

доказателства за това, което е извършено. 

4. Считано от 18.12.2020 г., Спаска Иванова да  попълни летописната книга и да я 

представи  за контрол по изпълнение на задачата. 

5. Считано от 21.12.2020 г. до 31.12.2020 г., комисията по качество: 

- Катя Борисова - Томова, Цветанка Маламова, Албена Колева – Димитрова и  

Сашка Спасова да подготвят и изготвят необходимата документация, съгластно Наредба 

№ 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и след приключване на противоепидемичните мерки 

да ги  представят на педагогически съвет и на директора за одобрение. 

 6.Помощният персонал да се яви на  работа на 18.12.2020 г. и до 31.12.2020 г., с цел 

да извърши основно почистване на групите и всички помещения на детското заведение 

за  нормалното започване  присъствието на децата на 04.01.2021 г. 

7. Отсъствията на децата за времето от 30.11.2020 г. до 03.01.2021 г. ще се извиняват 

служебно. 

8.Родителите на новопостъпилите деца е необходимо да представят пълен комплект 

валидни изследвания в деня на започване  посещението на детето. 

9.Родителите на децата, посещаващи към момента детското заведение да попълнят 

информирано съгласие, с което да гарантират, че детето е здраво и приемат всички 

условия по мерките и графиците за превозване, приемане и изпращане на децата. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на родителите на децата и целия  

личен състав на детското заведение.  

 

Директор: 

         Елена Ножарова 


		2020-11-27T09:35:53+0200
	ELENA Lyubchova Nozharova




