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ПРАВИЛА ЗА РАБОТА  В УСЛОВИЯТА  НА  COVID 19 

В  ОУ  „СВЕТИ  ИВАН  РИЛСКИ“   

УЧЕБНА  2020/2021 

 

 

 

 

I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ: 

1. Задължително да носят лични предпазни средства (маски или шлемове): 

 В общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбище, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая (освен при хранене); 

 В класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) 

– от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. 

2. При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна 

маска/шлем е в класната  стая  е по тяхно желание. 

3. Спазване на дистанция между учителите и между учител и учениците от 

паралелките, на които преподава. 

4. Изпълнение на дежурства на входовете на сградата на училището по график, като 

не допускат струпване на деца и ученици и осигуряват пропускателния режим на 

съответния вход. 

5. Ежедневно дежурство във всяко междучасие в коридорите и в класните стаи. 

Организация на еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. Дежурството на 

учителите от прогимназиален етап по етажите и коридорите започва в 7,45 часа (преди 

началото на първия учебен час). 

6. Разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не 

позволява пряко взаимодействие между тях. 

7. Проветряват учебните стаи по време на всяко междучасие. 
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8.  Следят за изразходването на дезинфектантите в класните стаи и кабинети и 

своевременно информират за осигуряването им при необходимост. 

9.  Допускат учениците в клас (след всяко междучасие) след дезинфекция на ръцете 

на входа на помещението (класна стая, кабинет, физкултурен салон). 

10. Преди началото на часа и в края напомнят на учениците за необходимостта 

от дезинфекция и запазване на дистанция между тях. 

11. Работят в посока на създаване на навици за миене на ръцете с 

антибактериален сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след 

отдих на открито,  физическа култура, при кихане и кашляне. 

12. Съдействат за елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на 

лицето, носа, устата и очите. 

13. Напомняне да се докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

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

15. Поставяне на видно място – в коридори/ класни стаи/ кабинети/ тоалетни 

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на 

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

16. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

17. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по 

телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация 

се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем. 

18. Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни 

средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна 

уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. 

19. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в 

по-голямо помещение или на открито, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

20. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

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

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

21. Класните ръководители предоставят необходимата информация на 

родителите, за да се избегне създаване на напрежение. Родителите се уведомяват чрез 

различни електронни канали: 
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 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. 

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или 

промяна в някоя от мерките и правилата в училището. 

 Родителите  трябва  да  се  информират  относно броя на заболелите, от кои 

класове, респективно с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са 

предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за 

превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на 

присъствения учебен процес. 

22. Учителите по информационни технологии извършват през междучасието 

дезинфекция на компютърната техника след провеждане на учебния час с всяка паралелка. 

23. Учителите докладват на медицинските специалисти за общото състояние на 

учениците и сигнализират при наличие на грипоподобни симптоми. 

24. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси. 

25. Учителите по ФВС вземат учениците от класните стаи и организирано ги водят 

на спортната площадка или училищния салон. 

26. Класните ръководители на III и IV клас имат ангажимент да заведат учениците 

до компютърния кабинет за провеждане на часа по компютърно моделиране. 

27. В края на учебния ден учителите от ЦДО позволяват на учениците сами да 

напуснат училищната сграда само след уговорено разрешение (подписана декларация) от 

родител/настойник. Родителят/настойникът изчаква на определеното място в училищния 

двор. 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Да влизат и излизат от училищната сграда само през посочени входове и в 

съответните часове. 

2. Влизането на децата и учениците в училищната сграда да се организира, както 

следва: 

от 07:30 до 08:30 часа ПГ посрещани от учител на входа 

от 08:20 до 08:30 часа I и II клас посрещани от учител на входа 

от 08:10 до 08:20 часа III и IV клас посрещани от учител на входа 

от 07:50 до 08:00 часа V – VII клас директно влизане в класните стаи 
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3. Да спазват правилата за лична хигиена и физическа дистанция. 

4. Да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения 

5. Да не се струпват в коридорите и тоалетните в междучасията. 

6. Да не споделят храни и напитки, лични преднадлежности, пособия и материали. 

7. Ограничена комуникация с деца и ученици от други паралелки. 

8. Учениците от начален етап посещават кабинета по ИКТ и физкултурния  салон 

само под ръководството на учител, който има задължение да ги вземе и върне в класната 

стая. 

9. Задължително носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в 

общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбище, коридори, 

санитарни възли, медицински кабинет (освен при хранене). 

10. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. 

11. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. 

12. Задължително измиване на ръцете с топла вода, използване на антибактериален 

сапун и дезинфектант в тоалетната. 

13. Задължителна дезинфекция на ръцете преди всеки учебен час (след всяко 

междучасие) на входа на съответното учебно помещение. 

14. Учениците в групите с целодневна организация на учебния ден напускат 

училищната сграда самостоятелно, като родител/настойник е дал писмено съгласие или 

изчаква детето си извън двора на училището. 

15. Родителите на децата от ПГ вземат своите деца в часовия диапазон, определен в 

графика за организация на дейностите, като във фоайето на ПГ не се допускат родители.  

Родители изчакват реда си пред входа. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 

1. Задължително да носят лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите 

закрити части на учебната сграда при необходимост от посещение. 

2.  Родителите  осъществяват комуникация предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ. 

3.  Родителски срещи, събрания на Обществения съвет се провеждат в електронна 

среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение или на открито, 

което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

4. Родителите са длъжни да осигурят подходящи лични предпазни средства за 
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децата си /маски, шлемове/. 

5.  Не се допуска влизането на родители в двора на училището и в сградата. 

6. Родителят наблюдава всяка сутрин здравословното състояние на детето и при 

наличие на симптоми: повишена температура, кашлица, хрема, задух, болки в 

гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др. не допуска 

явяването на детето в училище и незабавно уведомява класния ръководител/ 

медицинско лице или директор. 

7. Родителят уведомява по телефона личния лекар на детето за преценка на 

здравословното състояние и последващи действия. 

8. В случай на положителен резултат от теста на детето за COVID-19 родителите 

информират директора на училището. 

9. Всички контактни лица от семейството се инструктират за провеждане по време 

на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и 

признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личен лекар на детето и на 

РЗИ. 

10. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14 дни. 

11. Детето се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от личен лекар, че е клинично здраво. 

12. При неспазване на правилата в училище от страна на детето или родителя екипът 

за реакция при COVID-19 провежда разговор и оказва подкрепа за тяхното 

отстраняване. 

13. Родителите да показват чрез своето поведение спазването на правилата и при 

необходимост да ги разясняват на детето. Така чрез техния личен пример то 

много по-лесно ще възприеме правилата и това ще снеме напрежението от 

непрекъснато повтаряне. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯ  И  ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

 

1. Задължително да носят лични предпазни средства (маски или шлемове): 

 В общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбище, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая; 

 Административния  персонал да  е  с шлемове в стаята в която  упражняват  

служебните  си  задължения. 

2. Спазване на дистанция между тях   учителите и при среща с ученици в  коридора  

или  санитарните  помещения. 
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3. Помощният персонал да  използва  задължително  ръкавици  при  изпълнение  на 

служебните  си  задължения  при  почистване  и дезинфекция  на  помещенията. 

4. Портиерът  при  изпълнение  на  служебните  си  задължения да не допуска 

струпване на деца и ученици и осигурява пропускателния режим на съответния вход. 

5. Портиерът  при  изпълнение  на  служебните  си  задължения  да  носи  ръкавици. 

 

 

 

 

 

 

 

Правилата  за  работа  в  условията  на  COVID 19 са  обсъдени  и  приети  от  колектива  

на  ОУ  „Свети  Иван  Рилски“  Варна  на  Общо  събрание,  проведено  на  10.09.2020  г. 

 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР  ДИМИТРОВ 

Директор  на  ОУ „Свети  Иван Рилски“  - Варна
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