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Правилата са изготвени на основата на НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2021 - 2022 ГОДИНА, предоставени от Министерството на образованието и науката за учебната 

2021/2022 год. и действащите към момента заповеди на министъра на здравеопазването във 

връзка с извънредната епидемична обстановка.  

Правилата са отворени за промяна и допълване при получаване на нови указания и промяна 

в обстановката. 

 

1. Организация на училищната среда: 

 

1.1. Мерки за предовратяване на заразяването при транспорта на учениците  

 Задължително носене на лични предпазни средства /маски или шлемове/ от всички 

пътуващи в училищния автобус. 

 Дезинфекция на ръцете  и измерване на телесната температура на учениците преди 

влизане в автобуса. 

 Дезинфекция, почистване и проветряване на училищния автобус преди и след всеки курс. 

 

1.2. Пропусквателен режим в училището 

1.2.1. Влизането и излизането в училището ще се осъществява през обособените три различни 

входа при строго определен график. 

Главен вход 

 I клас –  от 7.45 – 8.00 

 IV клас -  от 7.30 – 7.45 

Вход от големия двор 

 II клас –  от 7.45 – 8.00 

 V - VII клас – от 7.30 до 7.45 

Вход физкултурен салон 

 VI – от 7.30 до 7.45 

 III клас –  от 7.45 – 7:55 

1.2.2. Пропускателния режим ще се извършва с помощта на медицинското лице и  дежурни 

учители. 

1.2.3. Родители и други външни лица ще се допускат в сградата на училището след предварителна 

уговорка или при крайна необходимост. 

1.2.4. Да се поддържа минимална дистанция от 1,5 метра между учениците при влизане и 

излизане от сградата.  

1.2.5. Пропускането на ученици, учители, служители и външни лица в училищната сграда се 

осъществява само при следните условия: 

 Носят задължително лично предпазно средство / маска или шлем/; 

 Дезинфекцират ръцете си на входа на училището; 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция.  

 

1.3. Медицински филтър 

1.3.1. Пропускателния режим ще се извършва с помощта на медицинското лице и  дежурни 

учители след измерване на телесната температура на учениците. При наличие на симптоми 

(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки,  

гадене, повръщане, диария)  не се допускат в сградата на училището лица в т.ч. и от персонала 

на училището с видими грипоподобни симптоми. 
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1.3.2. В сградата на училището няма да бъдат допускани лица във видимо нездравословно 

състояние.  

1.3.3. При наличие на  симптоми се прилагат задължителните мерки за ограничаване на рисковете 

от разпространение на вируса.  

1.3.4. Ученик, който прояви грипоподобни симптоми се изолира в обособено помещение в 

училището до идването на родителя. 

 

1.4. Организация за ограничаване на взаимодействието между паралелките  

       1.4.1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило. 

 Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас Стая 

I а 202 

I б 203 

I в 204 

I г 205 

II а 113 

II б 114 

II в 118 

III а 104 

III б 105 

III в 201 

IV а 101 

IV б 102 

IV в 103 

IV г 110 

V а 222 

V б 220 

V в 219 

VI а 303 

VI б 302 

VI в 305 

VI г 304 

VII а 301 

VII б 314 

VII в 308 

VII г 317 

ЦО -  V клас 220 

ЦО -  VI а -б клас 303 

ЦО -  VI  в-г клас 305 

ЦО - VII клас 308 
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 Ограничаване на използване на кабинети за осъществяване на обучението по съответния 

учебен предмет – ИТ кабинет и физкултурен салон. 

 Провеждане на максимален брой часове на открито по ФВС, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Осигуряване на физическо разстояние между катедрата на учителя и първия ред маси на 

учениците,  с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е 

приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

1.4.2. Коридори и стълбища 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите вдясно. 

 Осигуряване на дежурни учители на всеки вход и коридор по график. 

1.4.3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията. 

1.4.4. График на учебните занятия на учениците от I и VII клас 
 

График на учебните занятия на учениците от I и II клас: 

 

Учебни часове Начало на часа Край на часа Почивка 

1 08:05ч. 08:40ч. 08:40 – 08:50ч. 

2 08:50ч. 09:25ч. 09:25 – 09:40ч. 

3 09:40ч. 10:15ч. 10:15 – 10:40ч. 

4 10:40ч. 11:15ч. 11:15 – 11:30ч. 

5 11:30ч. 12:05ч.  
 

График на учебните занятия на учениците от III клас: 

 

Учебни часове Начало на часа Край на часа Почивка 

1 08:05ч. 08:45ч. 08:45 – 08:55ч. 

2 08:55ч. 09:35ч. 09:35 – 09:45ч. 

3 09:45ч. 10:25ч. 10:25 – 10:45ч. 

4 10:45ч. 11:25ч. 11:25 – 11:35ч. 

5 11:35ч. 12:15ч. 12:15 – 12:25ч. 

6 12:25ч. 13:05ч.  
 

График на учебните занятия на учениците от  IV клас: 

 

Учебни часове Начало на часа Край на часа Почивка 

1 08:00ч. 08:40ч. 08:40 – 08:50ч. 

2 08:50ч. 09:30ч. 09:30 – 09:40ч. 

3 09:40ч. 10:20ч. 10:20 – 10:40ч. 

4 10:40ч. 11:20ч. 11:20 – 11:30ч. 

5 11:30ч. 12:10ч. 12:10 – 12:20ч. 

6 12:20ч. 13:00ч.  
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График на учебните занятия на учениците от V и VII клас: 

 

Учебни часове Начало на часа Край на часа Почивка 

1 08:00ч. 08:40ч. 08:40 – 08:50ч. 
2 08:50ч. 09:30ч. 09:30 – 09:40ч. 

3 09:40ч. 10:20ч. 10:20 – 10:40ч. 
4 10:40ч. 11:20ч. 11:20 – 11:30ч. 

5 11:30ч. 12:10ч. 12:10 – 12:20ч. 
6 12:20ч. 13:00ч. 13:00 – 13:10ч. 

7 13:10ч. 13:50ч.  
 

График на часовете в ГЦОУД: 

 

№ Разписание на дейностите I и II клас  

понеделник – четвъртък  
Почивка 

 Обяд 12:05 – 12:35  

1 Организиран отдих и 

физическа активност 

1 час – 12:35 – 13:10  

2, 3 Самоподготовка 2 час – 13:10 – 13:45 13:45 – 14:00 

3 час – 14:00 – 14:35 14:35 – 14:50 

4, 5 Занимания по интереси 4 час – 14:50 – 15:25 15:25 – 15:40 

5 час – 15:40 – 16:15 16:15 – 16:30 

6 Организиран отдих и 

физическа активност 

6 час – 16:30 – 17:05  

 

№ Разписание на 

дейностите 

I и II клас 

петък 
Почивка 

 Обяд 11:30 – 12:35  

1 Организиран отдих и 

физическа активност 

 

                    1 час – 12:35 – 13:10 

 

2, 3 Самоподготовка 2 час – 13:10 – 13:45 13:45 – 14:00 

3 час – 14:00 – 14:35 14:35 – 14:50 

4, 5 Занимания по интереси 4 час – 14:50 – 15:25 15:25 – 15:40 

5 час – 15:40 – 16:15 16:15 – 16:30 

6 Организиран отдих и 

физическа активност 

6 час – 16:30 – 17:05  

 

 

№ Разписание на 

дейностите 

III клас 

понеделник - четвъртък 
Почивка 

 Обяд 13:05 – 13:20  

1 Организиран отдих и 

физическа активност 

1 час – 13:20 – 14:00  

2,3 Самоподготовка  2 час – 14:00 – 14:40 14:40 – 14:50 

3 час – 14:50 – 15:30 15:30 – 15:40 

4,5 Занимания по интереси 4 час – 15:40 – 16:20 16:20 – 16:30 

5 час – 16:30 – 17:10 17:10 – 17:20 

6 Организиран отдих и 

физическа активност 

6 час -  17:20 – 18:00  
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№ Разписание на 

дейностите 

III клас 

петък 
Почивка 

 Обяд 12:15 – 12:30  

1 Организиран отдих и 

физическа активност 

1 час – 12:30 – 13:10  

2 Организиран отдих и 

физическа активност 

2 час – 13:10 – 13:50 13:50 – 14:00  

3, 4 Самоподготовка  3 час – 14:00 – 14:40 14:40 – 14:50  

4 час – 14:50 – 15:30 15:30 – 15:40  

5, 6 Занимания по интереси 5 час – 15:40 – 16:20 16:20 – 16:30  

6 час -  16:30 – 17:10  

 

 

 

 

№ Разписание на 

дейностите 

 IV клас 

понеделник - четвъртък 

Почивка 

 Обяд 13:00 – 13:20  

1 Организиран отдих и 

физическа активност 

1 час – 13:20 – 14:00  

2,3 Самоподготовка  2 час – 14:00 – 14:40 14:40 – 14:50 

3 час – 14:50 – 15:30 15:30 – 15:40 

4,5 Занимания по интереси 4 час – 15:40 – 16:20 16:20 – 16:30 

5 час – 16:30 – 17:10 17:10 – 17:20 

6 Организиран отдих и 

физическа активност 

6 час -  17:20 – 18:00  

 

 

 

 

 

№ Разписание на 

дейностите 

IV клас 

петък 

Почивка 

 Обяд 12:10 – 12:30  

1 Организиран отдих и 

физическа активност 

1 час – 12:30 – 13:10  

2 Организиран отдих и 

физическа активност 

2 час – 13:10 – 13:50 13:50 – 14:00  

3, 4 Самоподготовка  3 час – 14:00 – 14:40 14:40 – 14:50  

4 час – 14:50 – 15:30 15:30 – 15:40  

5, 6 Занимания по интереси 5 час – 15:40 – 16:20 16:20 – 16:30  

6 час -  16:30 – 17:10  
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V клас 

Ден Час Дейности Разписание Почивка 

П
о
н

ед
ел

н
и

к
 

 Обяд 13:50-14:10  

1.  Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-14:55 

2.  Самоподготовка 14:55-15:35 15:35-15:40 

3.  Самоподготовка 15:40-16:20 16:20-16:25 

4.  Занимания по интереси 16:25-17:05  

5.  Занимания по интереси 17:05-17:45  

6.  Организиран отдих и 

физическа активност 
17:45-18:25  

     

В
т
о
р

н
и

к
 

 Обяд 12:50-13:20  

1.  Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2.  Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3.  Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4.  Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5.  Занимания по интереси 16:30-17,10 17:10-17:15 

6.  Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

С
р

я
д

а
 

 Обяд 13:50-14:10  

1.  Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-14:55 

2.  Самоподготовка 14:55-15:35 15:35-15:40 

3.  Самоподготовка 15:40-16:20 16:20-16:25 

4.  Занимания по интереси 16:25-17:05  

5.  Занимания по интереси 17:05-17:45  

6.  Организиран отдих и 

физическа активност 
17:45-18:25  

     

Ч
ет

в
ъ

р
т
ъ

к
 

 Обяд   

1.  Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2.  Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3.  Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4.  Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5.  Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6.  Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

П
ет

ъ
к

 

 Обяд 12:50-13:20  

1.  Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2.  Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3.  Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4.  Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5.  Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6.  Занимания по интереси 17:15-17:55  
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VI клас 

Ден Час Дейности Разписание Почивка 

П
о
н

ед
ел

н
и

к
 

 Обяд 13:50-14:10  

1. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-14:55 

2. Самоподготовка 14:55-15:35 15:35-15:40 

3. Самоподготовка 15:40-16:20 16:20-16:25 

4. Занимания по интереси 16:25-17:05  

5. Занимания по интереси 17:05-17:45  

6. Организиран отдих и 

физическа активност 
17:45-18:25  

     

В
т
о
р

н
и

к
 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17,10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

С
р

я
д

а
 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

Ч
ет

в
ъ

р
т
ъ

к
 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

П
ет

ъ
к

 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  
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VII клас 

Ден Час Дейности Разписание Почивка 

П
о
н

ед
ел

н
и

к
 

 Обяд 13:50-14:10  

1. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-14:55 

2. Самоподготовка 14:55-15:35 15:35-15:40 

3. Самоподготовка 15:40-16:20 16:20-16:25 

4. Занимания по интереси 16:25-17:05  

5. Занимания по интереси 17:05-17:45  

6. Организиран отдих и 

физическа активност 
17:45-18:25  

     

В
т
о
р

н
и

к
 

 Обяд 13:50-14:10  

1. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-14:55 

2. Самоподготовка 14:55-15:35 15:35-15:40 

3. Самоподготовка 15:40-16:20 16:20-16:25 

4. Занимания по интереси 16:25-17:05  

5. Занимания по интереси 17:05-17:45  

6. Организиран отдих и 

физическа активност 
17:45-18:25  

     

С
р

я
д

а
 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

Ч
ет

в
ъ

р
т
ъ

к
 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  

     

П
ет

ъ
к

 

 Обяд 12:50-13:20  

1. Организиран отдих и 

физическа активност 
13:20-14:00 14:00-14:10 

2. Самоподготовка 14:10-14:50 14:50-15:00 

3. Самоподготовка 15:00-15:40 15:40-15:45 

4. Самоподготовка 15:45-16:25 16:25-16:30 

5. Занимания по интереси 16:30-17:10 17:10-17:15 

6. Занимания по интереси 17:15-17:55  
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Забележка: Разположението на класните стаи  и предложения график са съобразени с 

изискванията за несмесване на потоци от ученици 

1.4.5. Маршрут за кабинети по ИТ /207, 209/ и физкултурен салон: 

 V клас  по коридора на втория етаж до кабинетите ИТ и салона. 

VI клас по коридора на третия етаж слизат по страничните стълби до кабинетите и салона. 

VII клас по коридора на третия етаж слизат по страничните стълби до кабинетите и салона. 

Провеждане на максимален брой часове на открито по ФВС, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

1.4.6. Коридори и стълбища 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите. 

 Организация за двупосочно придвижване по стълбите: 

- Дясна половина – при изкачване; 

- Лява половина – при слизане. 

 Осигуряване на дежурни учители на всеки вход и коридор по график. 

1.4.7. Почивки. Тоалетни/санитарни помещения  

 Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията. 

 Учениците да не се струпват в санитарните помещения. Максималният брой ученици, 

които могат да влизат е в зависимост от капацитета на помещенията. 

 Всяка паралелка посещава най-близките санитарни помещения на етажа.  

 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните 

здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

 В училищната библиотека се допускат не повече от двама посетители по едно и също 

време. 

1.4.8. Училищен двор 

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез 

маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията 

за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

 Провеждане на повече занятия навън. 

1.4.9. Организиране на храненето на учениците  

 Доставяне на закуски и обяди, хранене по график в класните стаи.  

 За бюфета – учениците да са с маски, да се изискват от фирмата информационни табели, 

указателни знаци за дистанция, да има дежурен учител; 

 В рамките на петминутките за безопасно поведение да се акцентира върху правилата за 

хигиена на храненето; 

 В класните стаи да се подготвят табла, свързани с правилата за хранене. 

1.4.10. Библиотека  

 Регулиране на достъпа с цел осигуряване на необходимата дистанция.  

1.5. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и персонала  

 Носене на лични предпазни средства (маски). 

 Засилена лична хигиена. 

 Намаляване на физическия контакт между работещите (1,5  метър минимум).  

 Администрацията използва индивидуални работни кабинети. Ограничава се влизането на 

педагогическия персонал в административните помещения. 

 Комуникацията да се осъществява  по телефон, а при необходимост от пряка 

комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни 

маски или шлем.  
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 При доставка на храна за учениците от персонала да се извършва пред кабинета. 

 Почистването на кабинетите от персонала да се извършва след като      педагогическият 

специалист и учениците са  напуснали кабинета. 

 

1.6.  Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и персонала 

от една страна и учениците от друга 

 Спазване на общите здравни мерки. 

 Носене на лични предпазни средства (маски ) в общите закрити части на учебната 

сграда ; в класните стаи и другите учебни помещения ; в училищния автобус. 

 Дезинфекция на повърхностите ( от училищния персонал) и проветряване ( дежурните 

ученици и учителя) . 

 Ежедневно двукратно - преди началото на учебните занятия и по време на отдиха. 

 Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и 

БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“ 

 Всеки ученик да разполага със собствен маркер за писане на бяла дъска. 

 Осигуряване на стои за отдих на учителите: 

I етаж – кабинет 120 

II етаж – учителска стая, кабинет 212 

III етаж – кабинет 316 

 

1.7. Ограничаване на междуличностни контакти между педагогическите 

специалисти/служителите с ученици с изключение на следните ситуации: 

 ученикът/ учениците сам е потърсил помощ или съдействие по някаква причина; 

 ученикът е изпаднал в безпомощно състояние застрашаващо неговото здраве и 

живот и това налага оказване на спешна помощ; 

 ако е възникнал инцидент-агресивни прояви, междуличностни конфликти между 

ученик-ученик, ученик-група ученици, между групи от ученици; 

 педагогическият специалист/служителят е дежурен и забележи/наблюдава 

нарушение на правилата за безопасно поведение; струпване на по-големи групи 

ученици във фоайетата, коридорите, бюфетите и санитарните възли; 

 в случаите когато се налага спешна евакуация в кризисни ситуации, при бедствия 

и аварии. 

 

1.8.  Възпитателните мерки : 

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5 минути, в началото на всеки  

час, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и 

живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-

вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите. 

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая 

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни материали 

(плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен 

етикет, носене на защитни маски. 

 

1.9.Определяне на помещение за изолация на лице със симптоми  

 Стая за изчакване се определя стая 108. Помещението се намира в лявото крило на първия 

етаж на училищната сграда. Размерите му осигуряват достатъчно пространство за изолиране 

на повече от едно лице. Наличието на допълнителна външна врата осигурява по-лесен достъп 

на родителите, без да се налага да влизат в училищната сграда. Стаята е свързана с 

отоплителната инсталация в училището и се поддържа нужната температура за учебен процес 

и при зимни условия. В помещението има постоянна wi-fi връзка, в случай че изолираното 

лице има нужда да общува със свой близък докато изчаква. 
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 Стаята подлежи на регулярна дезинфекция и почистване. На видно място са подсигурени 

резервни лични предпазни средства в случай на нужда. 
 

 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок 

с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 В случай на едновременна нужда от изолиране на по-голям брой ученици, стая 107 -  

разполага със същите предимства и би могла да се ползва като допълнително помещение за 

изчакване. 

 

2. Хигиенни мерки  

. 

2.1. Подготвителни дейности – Радосвета Георгиева – ЗДАСД, чрез домакина осигурява 

закупуване на лични предпазни средства – маски и шлемове за педагогическия и непедагогически 

персонал; необходимите консумативи за хигиенно измиване на ръцете; дезинфектанти за всяка 

класна стая; пълнители за автоматични дозатори; хартиени кърпи за ръце в санитарните 

помещения на учениците . Работниците по поддръжка да се уверят в изправността на бойлерите.  

 

2.2. Отговорности на персонала 

 Да бъдат осигурени и ежедневно да се зареждат в класни стаи, работни помещения,  

санитарните възли необходимите консумативи за хигиенно измиване на ръцете и 

дезинфектанти.  

 В класните стаи и коридорите да се поставят информационни табели/ стикери за 

предотвратяване разпространението на COVID – 19. 

 Да се засили текущата дезинфекция във всички помещения на сградата на училището в 

съответствие с разписаните от МЗ и РЗИ – Силистра насоки за почистване, като за целта се 

използват дезинфектанти за повърхности, под, ръце и пр., съгласувано с медицинското лице. 

 Ежедневно по предварително съгласуван с медицинското лице график да се провеждат 

хигиенните противоепидемиологични мерки . 

 При подходящи климатични условия редовно да се проветряват класните стаи, 

административни стаи, библиотека, бюфети, физкултурен салон и др. 

 

2.3. Отговорности на учениците и учителите  

 Носене на лични предпазни средства (маски). 

 Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, от дежурния ученик   

 В кабинетите по информационни технологии да се работи с ръкавици. 

 Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, за правилата, 

личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.  

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това. 

 Спазване на организацията за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

 Спазване графиците за влизането и излизането в сградата на училището,  и графика на 

учебните часове. 

 

3. Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР): 

3.1. ОЕСР за учениците от 1 – 7 клас на ОУ „Иван Вазов“ e асинхронно, синхронно и чрез 

алтернативни начини. 

 Асинхронно обучение –. Използва се в периода на преход към синхронното обучение в 

рамките на 3 до 5 работни дни. 

 Синхронно обучение – осъществява се чрез единна платформа –  ВКС Shkolo.bg 

Алтернативни начини – чрез предоставяне на материали на хартия /ученици със СОП/. 
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3.2.   Спазва се утвърденото седмично разписание за I учебен срок. Времевия график на уч. 

часове се регламентира със заповед на директора. 

 

Подготвителни дейности 

Ръководството на училището: 

 определя начина за осъществяване на обучението /асинхронно, синхронно, смесено, 

алтернативно/; 

 установява готовността на учителите за работа в ОЕСР; 

 изготвя списък със заместващи учители и учители, които имат умения и възможности да 

осъществяват ОЕСР. 

Учителите:  

  събиране на актуални данни с телефони и имейли на ученици, родители и персонал; 

  ласни ръководители : установяват техническата обезпеченост на  всеки ученик за 

включване в електронното обучение; информират своевременно родителската общност за 

пкредстоящо преминаване към обучение в електронна среда от разстояние; проверяват и 

актуализират базата  данни – профили и имейли на учениците;  

 провеждане на вътрешноинституционална квалификация - тренинг в малки групи за 

споделяне на добри практики при работа с приложенията;  

 планират индивидуален подход за преподаване на учебния материал. 

Етапи при преминаване към ОЕСР 

 Организацията се регламентира със заповед на директора. Уведомяват се всички ученици, 

учители, родители; 

 Екип за техническа подкрепа провежда кратък инструктаж с учителите; 

 Провежда се ЧК с организационен характер /тестване на всички класни стаи и онлайн 

връзка/ и кратък инструктаж с ученици; 

 Поставената под карантина паралелка продължава обучението си в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се 

завръща обратно в училище.  

 Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се 

завръщат обратно в училище. 

           Учебен процес 

 Учебният процес да се води чрез електронна платформа Microsoft Teams; 

 Актуализиране на общите правила за работа в електронна среда; 

 Избор на безплатни и други източници на интерактивно електронно съдържание, 

подпомагащо образователния процес – електронни учебници, работни листове, 

презентации, аудиофайлове, видео материали; 

 Разработване на система за получаване на обратна връзка за ефективността на 

електронното обучение от страна на участниците в него – Гугъл анкети и тестове; 

 Обогатяване на уменията на учителите по отношение на новите комуникационни 

технологии – споделяне на обучителни материали. 

           Учебно съдържание 

 Разработване на методическите единици във вариант за електронно обучение; 

 Преструктуриране на учебното съдържание по глобални теми и чрез групиране на отделни 

уроци за нови знания и упражнение; 

 Разработване на интерактивни и адаптивни тестове за проверка на знанията; 

 Поставяне на диференцирани задачи за домашна работа; 

 Възлагане на дългосрочни и краткосрочни проектни работи в обучението. 

4. Организиране на дейността на екипи, колективни органи и групови дейности: 
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4.1. При необходимост от организиране на присъствени срещи и заседания се спазват мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID – 19. 

4.2. Работа на Педагогическия съвети и на  Ученическия съвет се  ограничава присъствено . 

Организират се предимно в електронна среда. Същият ред се прилага при провеждане на работни 

съвещания на комисии и екипи. 

4.3. Организиране на Общи събрания – организира се присъствено при спазване на мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID – 19, а при невъзможност се свиква в електронна 

среда; 

4.4. Заседания и срещи на Обществения съвети УН – провеждат се в ел. среда и присъствено при 

спазване на мерките. 

4.5. Родителски срещи за първокласниците се организират в присъствена форма  при спазване на 

мерките за предотвратяване разпространението на COVID – 19; с родителите на учениците от 

останалите класове до 7 клас - в електронна среда; 

4.6. Институционална квалификация; консултации с ученици и с родители - организират се при 

спазване на мерките за предотвратяване разпространението на COVID – 19 и при необходимост  

- в електронна среда. 

5. Комуникационни и информационни дейности 

5.1. Комуникацията с учениците, педагогически специалисти и служители се осъществява 

пряко, при спазване на мерките за предотвратяване разпространението на COVID – 19; по 

електронен път – Школо,  ел. поща.  

5.2. Комуникацията с родителите/настойниците се осъществява предимно по електронен път, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка, в 

регламентираното за това приемно време на учители и директор. Спазват се изискванията на МЗ. 

Директорът/ класните ръководители уведомяват родителите чрез Модул „Комуникации“ на 

Школо; електронна поща: 

 В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за 

правилата, които следва да се спазват в училището. 

 Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището – въз основа на 

ежедневно провежданите медицински филтър и поименен отчет на отсъстващи по 

медицински причини ученици и персонал. Медицинското лице попълва актуални данни и ги 

подава към директора на училището. 

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от 

мерките и правилата в училището. 

5.3.  Създаване на екипи за бърза комуникация: 

 Училищно ръководство – РУО; 

 Учители – Училищно ръководство; 

 Учител - Класен ръководител – Родителски актив - Родители; 

 Учители - Класен ръководител  – Ученици - Дежурен ученик. 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 
При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и 

др.) 

1. Класният ръководител и   екипът от учители информират  родителите на ученика при съмнение 

за COVID-19  чрез телефонен разговор; 

2. Класният ръководител и  екипът от учители информират родителите на учениците от 

паралелката на ученика със съмнение за COVID-19  по електронен път.  

3. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се 

избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по 

телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно 

конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус. 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик. 
1. Родителите своевременно  информират училищното ръководство и класния ръководител. 

Незабавно се уведомява съответната РЗИ , установяват се контактните лица и  се 
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предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в 

съответствие с указанията на РЗИ. 

2. При положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен ,който е бил в 

контакт с ученик от училището, да се уведоми класния ръководител и екипа от учители 

чрез телефонен разговор. 

 

 

 

 

 

6. Действие при ситуация със заразени ученици или учители 

  

 

 

Процедури за действие при откриване на ученици,  учители и служители със 

симптоми на COVID - 19 
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