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Планът е изготвен на основата на НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В 

УСЛОВИЯТА НА COVID-19, предоставени от Министерството на образованието и 

науката (писмо № 9105 -/ 26.08.2020 г.) и действащите към момента заповеди на 

министъра на здравеопазването във връзка с извънредната епидемична обстановка.  

Планът е отворен 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 

● Дезинфекция на училищния автобус преди и след всеки курс с дезинфектант, 

разрешен от Министерство на здравеопазването и включен в Регистъра на 

биоцидите, за които има издадено разрешение за ползване на пазара чрез 

директно опръсване със спрей и почистване със суха кърпа на критични точки от 

автобуса: дръжки, облегалки и др. външни части на достъп. 

● Задължително носене на маски или шлемове от пътуващите ученици, 

придружаващите учители и шофьора на автобуса; 

● Шофьорът на автобуса и придружаващите учители недопускат външни лица или 

родители в училищния автобус.  

1.2. Пропусквателен режим в училището 

Училищен двор 

● Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на 

училището чрез маркиране на зони за достъп на родители близост до входа; 

● Провеждане на повече занятия на открито в училищния двор при възможност и 

подходящи климатични условия;  

● Максимално ограничаване и недопускане на външни лица в дворовете и през 

почивните дни.  

Учебна сграда  

Влизането и излизането от сградата на училището ще става през 3-те входа, като за 

всяка класна стая има определен вход в зависимост от нейното местоположение: 

● Главен вход (6  паралелки):  

- I  клас – за първи етаж 

- VI и VII клас  - за втори етаж 

● Заден  вход, от страна на физкултурен салон  (5 паралелки): 

- II и IV клас – за първи етаж 

● Заден  вход, на малък страничен корпус в края на училищен двор (4 

паралелки): 

- III  клас – за първи етаж 

- V клас – за втори етаж 

Пропускането на учениците ще се извършва след дезинфекция от медицинско лице 

на главен вход и дежурни учители на двата задни входа и проверка за наличие на 

поставена маска или шлем.  

Носенето на маски и шлем е задължително в следните части на учебната сграда:  
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- в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета, 

стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, столова 

(освен при хранене) – за всички ученици, служители на училището (педагогически 

и непедагогически персонал), в т.ч. от външните за институцията лица; 

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурни 

салони) – от педагогическите специалисти; 

Носенето на маска или шлем в класната стая и другите учебни помещения от 

учениците е по желание. 

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

Училището осигурява маски или шлемове за учителите. 

 

Максимално ограничаване на външни лица и родители в училищния двор и 

учебната сграда. Допускане при крайна необходимост на външни лица, доставчици и 

работници за извършване на спешни ремонтни дейности при спазване на правилата за 

дезинфекция, носене на маска или шлем и утвърдените от директора Вътрешни правила 

за пропусквателен  режим.   

 

1.3. Медицински филтър 
 

Медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане  

сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние се извършва от 

фелдшера в училището преди началото на учебните часове. Работата на фелдшера се 

подпомага от дежурните учители на входовете на училището, които му дават обратна 

информация за общото състояние на учениците.  

Учителите, които влизат в първи учебен час, също проследяват състоянието на 

учениците и при необходимост уведомяват фелдшера за ученици с недобро общо 

състояние.   

 При наличие на един или повече симптоми, установени от РОДИТЕЛ (повишена 

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

гадене, повръщане, диария и др.), същият НЕ изпраща детето на училище, а уведомява 

класен ръководител и се обажда на личен лекар за изясняване на ситуацията и 

представяне на медицински документ. 

1.4. Организация за ограничаване на взаимодействието между паралелките 

● Обучение по класни стаи за всяка паралелка; 

● Ползване на специализирани кабинети: компютърни кабинети; 

● Да се избегне струпване на ученици учебните часове на  I и II клас започват от 

8,10 ч. с 10 минути по късно от останалите класове и с голямо междучасие от 25 минути 

между 2 и 3 учебен час (9,30 – 9,55 ч.). Голямо междучасие за  III – VII клас   от 20 

минути (10,20 – 10,40 ч.) 

● Ограничаване на използване на кабинети по природни науки, музика, 

изобразително изкуство и технологии и предприемачество и използване само при 

необходимост за определени урочни единици; 

● Отделяне на начален етап и прогимназиален етап: 

- начален етап – класни стаи на първи етаж; 

-  прогимназиален етап – класни стаи на втори етаж, без право на достъп на 

учениците до големия коридор и двата малки странични коридори на първи етаж, където 

са класните стаи на начален етап. Учениците от VI и VII клас ползват главно фоайе за 

училищен бюфет и централно стълбище до класни стаи на втори етаж. Учениците от V 
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клас ползват стълбище на заден вход за достъп до втори етаж и фоайе пред училище 

бюфет.  

 

1.5. Организиране на храненето на учениците 

●  Спазване в столовата и бюфета на публикуваните на интернет страницата 

на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от 

хранителния бизнес“; 

● Топлият обяд за всички ученици се доставя в индивидуални термо кутии и 

индивидуални прибори за хранене; 

● Закуските за учениците от I – IV клас са опаковани индивидуално за всяко 

дете и се раздават преди голямото междучасие от началните учители в съответния клас. 

Не се ползва столовата;  

● Столовата се ще използва за обяд от учениците от I клас (28 деца) и V-VII 

клас (по предварителни проучвания и по справки от предходна година не повече от 20 

ученици от прогимназиален етап се хранят на обяд в столовата) при различен график:  

I а, б клас -  12,15 - 13,00 ч. 

V-VII клас - 13, 15 - 14,30 ч. 

  

● Учениците от II – IV клас ще се хранят на обяд в класните стаи. Храната ще се 

разнася до класните стаи от две чистачки с лични здравни книжки. В някои от класните 

стаи има мивки за миене и е осигурен сапун; 

● Училищният бюфет, който е непосредствено до столовата ще се ползва само от 

учениците от прогимназиален етап при спазване на дистанция от 1,5 метра. Редът ще  се 

следи от дежурен учител, който отговаря за училищния бюфет през съответното 

междучасие; 

● Ежедневно напомняне на учениците за несподеляне на храни и напитки. 

 

1.6. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и 

персонала 

● Ограничаване на близката комуникация между учители и персонал; 

● Ограничаване на престоя в учителската стая на педагогическите специалисти; 

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

телефон, електронна поща и електронен дневник.), а при необходимост от пряка 

комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни 

маски или шлем. 

 

1.7. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и 

персонала от една страна и учениците. 

● Спазване на физическа дистанция при комуникация между педагогически 

специалисти, персонал и ученици; 

● Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия 

ред чинове/маси на учениците, с цел спазване на дистанция, където е приложимо, 

особено при работа на учителите с повечето от една паралелка. 

 

1.8. Определяне на помещение за изолация на лице със симптоми 

При констатирано лице с грипоподобни симптоми ще се ползва кабинет по 

технологии и предприемачество в малката сграда до училището. Веднага след като 

ученикът/възрастен напусне помещението се извършва щателна дезинфекция с биоцид с 

вирусоцидно действие, при спазване на изискванията на дезинфекция.  
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2. Хигиенни мерки 

 

 

2.1. Подготвителни дейности  
Любка Цонева е отговорното лице за закупуване на дезинфектанти, поддържане на 

резерв и осигуряване на необходимото оборудване по препоръки на МЗ, МОН, РЗИ или 

др. компетентни органи.  

Периодично се проверява и се поддържа резерв от течен сапун за санитарните 

помещения, столова и класни стаи; дезинфектанти и ръчни дозатори за входовете на 

училището, класни стаи, учителска стая, физкултурен салон и др. затворени помещения 

в рамките на учебната сграда. 

В санитарните помещения и в столовата има топла вода, монтирани са дозатори за 

сапун и сешоари. На входа на училището е монтиран автоматичен дозатор.  

 

2.2. Отговорности на персонала 

Помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/ 

● Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички 

критични точки в учебната сграда, физкултурния салон, компютърния кабинет и 

кабинети по музика, изобразително изкуство и технологии в малката сграда на 

училището (ако се използват) – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, 

прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, 

кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите 

варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

● Начин на приложение на дезинфектантите  

-Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят 

върху повърхностите или такива, от  които се приготвят разтвори преди употреба; 

-Третират се всички малки повърхности- дръжки,бутони,клавиатури, бюра и др.; 

-Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей; 

-Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, 

предварително напоена със разтвора за дезинфекция; 

-Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри кърпи, 

като същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя; 

-Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се използват 

под формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор или да е готов за 

директна употреба. 

-Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на 

въздействие; 

- Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на 

помещението, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, 

време на достъп на хора до третираните повърхности и др.; 

● Необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване 

на течен сапун  или дезинфектанти във всички санитарните помещения и тоалетни (в 

учебния корпус, физкултурен салон и кабинетите в малката сграда в двора на 

училището), както и регулярно изхвърляне на боклука. 
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Шофьорът на училищния автобус след всеки курс дезинфекцира и почиства 

автобуса (уточнено в т.1.1) 

 

2.3. Отговорности на учениците и учителите 

Педагогически специалисти 

  

● Учебните стаи се проветряват след приключване на всеки учебен час от 

учителите, приключили съответния час; 

● Учителите, които ползват компютърните кабинети или други 

специализирани кабинети при необходимост да обърнат специално внимание на 

мишките, клавиатурите и инструментите, които  се дезинфекцират във всяко 

междучасие от учителите преди започване на учебния час. 

● Провеждане на периодични беседи в час на класа и при започване на 

първия учебен час за деня в рамките на 5 минути, които да бъдат съобразени 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живот на 

всеки от нас при условия на Ковид. Основен акцент да се постави на личната хигиена 

(миенето на ръцете със сапун и дезинфекция) и физическа дистанция и за възпитание на 

отговорно поведение към себе си и към останалите; 

● Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да  не споделят храна и напитки; 

● Поставяне в класните стаи/столова/коридори информационни материали за 

правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, носете на защитна маска; 

● Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти – 

носене на защитни маски или шлемове, спазване на дистанция и дезинфекция; 

● Класните ръководители да съберат от родителите актуална здравна 

информация за всяко дете – наличие на заболявания, които са рискови за обучение в 

присъствена форма  или др. здравни проблеми, по преценка на родителя. 

Учениците 

● Задължително носене на маски в общите закрити части на учебната 

сграда – предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински 

кабинет, учителска стая, столова (освен при хранене) и при ползване на училищния 

автобус; 

● Спазване на пропусквателния режим в училището, описан в т.1.2. 

● Спазане на правилата при организиране на храненето, описани в 1.5. 

 

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

 

Описаният ред се прилага при карантиниране на една, повече или всички 

паралелки за периода на карантината или при обявяване на тази мярка за цялата страна. 

 

3.1. Описание на избрания от училището подход 

За начален и прогимназиален етап за обучение в електронна среда от разстояние 

ще се използва облачната платформа на ОУ „Отец Паисий“ в G Suite за образованието 

със задължителни приложения Classroom и Google Meet. Предвижда се синхронно 

обучение. 

Всички ученици и учители имат създадени профили в облачната платформа. На 

учениците от начален етап профилите и паролите са раздадени на родителите или 

предстои да се раздадат на отделни ученици. 
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В началото на м. септември 2020 г. ще се проведе вътрешноинституцианална 

квалификация за използване на Google приложенията.  

 

Административната комуникация и организация на електронно обучение ще се 

осъществява чрез служебните електронни пощи на учителите и електронния дневник 

Контакта с родителите ще се осъществява чрез съобщения по електронен дневник, 

публикуване на информация на сайта на училището, фейсбук страницата и при 

телефонни разговори.  

 

3.2. Подготвителни дейности 

● В първите две седмици от началото на учебната година екип от учители: 

Никола Тодоров, Атанаска Гинова и Александър Господинов ще установят активността 

на профилите на учениците, пароли и при необходимост ще бъдат рестартирани 

паролите. Съхраняване на всички профили и пароли на учениците от Атанаска Гинова.  

● Създаване на групи за бърза комуникация (учители – ръководство, учители – 

родители, учители – ученици); 

● Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от 

възрастта и уменията за саморегулация на учениците при необходимост и възможност 

на училището; 

● Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с  

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.  

● Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 

ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:  

- Ръководства с инструкции за ползване на платформата за обучение; 

- Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на 

видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.; 

- Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики 

за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса 

на обучение; 

- Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, 

уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго; 

- Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени 

електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и 

други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в 

интерактивен и иновативен модел. 

 

3.3. Етапи при преминаване към ОЕСР 

● Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и 

сигурността на информацията в електронна среда; 

● Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на 

учениците; 

● Използване на единна платформа за цялото училище, която е използвана до 

момента; 

● Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки); 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
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● Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР – Никола 

Тодоров, Атанаска Гинова и Александър Господинов и  на Организационен екип – 

Директор, Никола Тодоров, Атанаска Гинова и Александър Господинов; 

● Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в 

случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина; 

● Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат 

умения и възможности да осъществяват ОЕСР.  

 

4. Организиране на дейността на екипи, колективни органи и групови дейности: 

 

Работа на Педагогическия съвет 

При условия, без наличие на случаи на Ковид - 19 в училището заседанията на 

Педагогическия съвет ще се провеждат в присъствена форма в голямата учителска стая 

на определена дистанция и при спазване на мерките за дезинфекция. 

При възникнал случай на Ковид - 19 или при преминаване на голяма част от 

паралелките в ОЕСР заседанията на педагогическия съвет ще се провеждат в онлайн 

среда чрез създаване на виртуална класна стая.  

 

Организиране на Общи събрания 

Общите събрания ще се провеждат в електронна среда, чрез предварително 

предоставени материали. При необходимост може и присъствено в по-голямо 

помещение при спазване на правилата на МЗ.  

 

Работа на Обществения съвет 

Заседанията на Обществения съвет при условия, без наличие на случаи на Ковид- 

19 в ще се провеждат в присъствена форма в голямата учителска стая на определена 

дистанция и при спазване на мерките за дезинфекция. 

При възникнал случай на Ковид или при преминаване на голяма част от 

паралелките в ОЕСР заседанията на Обществения съвет ще се провеждат в електронна 

среда. 

 

Работа на методическите обединения 

Методическите обединения ще работят основно в електронна среда, чрез споделяне 

на документи и електронни ресурси. При необходимост присъствено в по-големи 

помещения. 

 

Организиране на институционална квалификация 

Присъствено организиране при условия, без наличие на случай на Ковид- 19. При 

преминаване на училището в ОЕСР ще се провежда асинхронно чрез обучителни 

материали, видеоуроци или синхронно в зависимост от темата. 

 

Работа на Ученическия съвет 

При условия, без наличие на случаи на Ковид в училището заседанията на ще се 

провеждат в присъствена форма в к. 214, който позволява съответната дистанция между 

учениците.  

При възникнал случай на Ковид или при преминаване на голяма част от 

паралелките в ОЕСР заседанията на ще се провеждат в онлайн среда чрез създаване на 

виртуална стая на Ученическия съвет. 
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Организиране на родителски срещи 

Първите родителски среща за началото на учебната година ще се проведат 

присъствено в по-големи помещения или на открито. В рамките на учебната година ще 

се провеждат онлайн родителски срещи чрез профилите на учениците, а при крайна 

необходимост и присъствени родителски срещи. 

 

Организиране на консултации на учениците 

При условия, без наличие на случаи на Ковид в училището консултациите  ще се 

провеждат в присъствена форма с по-малък брой ученици и по възможност от един клас 

в рамките на една консултация. Спазване на дистанция. 

При възникнал случай на Ковид или при преминаване на голяма част от 

паралелките в ОЕСР консултациите ще се провеждат в онлайн среда по график чрез 

виртуална класна стая по предмета. 

 

Организиране на консултации на родителите 

Консултациите с родителите ще са основно в електронна среда по определен 

график. Допустими са и консултации и в присъствена форма по желание на родителя и 

при спазване на дистанция и дезинфекция. 

 

5. Комуникационни и информационни дейности 

 

5.1. По отношение на учениците 

● Периодични разговори в рамките до 5 минути в час на класа и в първи 

учебен час за деня с цел напомняне на учениците за спазване и съблюдаване на 

правилата за лична хигиена и физическа дистанция – миенето на ръцете със сапун, 

дезинфекция. Напомняне да се докосват по-малко предмети в класната стая, коридори и 

др. помещения в училището; 

● Поставянето на информационни материали в коридори/класни стаи/столова 

и др. помещения относно правилната хигиена на ръцете, спазване на физическа 

дистанция. 

 

5.2. По отношение на педагогическите специалисти и служители 

● Провеждане на разяснителна кампания и обучение от фелдшера на 

училището на педагогическите и непедагогически специалисти да разпознават 

симптомите на Ковид - 19, за да може по-бързо да се определят потенциалните 

заболели; 

● Запознаване на педагогическите и непедагогически специалисти за 

прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяване на родители, както и за 

последващите мерки; 

● Информиране на учителите за възможността за включване в реализирането 

на дистанционна форма на обучение, тъй като имат техническа и технологична 

възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат  рискова 

група и имат желание.  

 

5.3. По отношение на родителите/настойниците 

● Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за 

начина на уведомяването им при възникване на съмнения за случай на Ковид, както и за 

последващите мерки; 
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● Информационна кампания за родителите (на родителските срещи и 

публикуване на материали на интернет страницата на училището) за разясняване на 

конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневна 

форма, в .т.ч запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или 

негов родител/настойник попада в рискова група – в Приложение №1 са разяснени 

условията за промяна на формата на обучение, различна от дневна, Приложение №2 - 

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма 

на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19. 

● Училището задължително уведомява родителите, като изпраща електронни 

съобщения чрез електронен дневник:  

- 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. 

Съобщенията трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои 

класове, респ. 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.  

 

6. Действие при ситуация със заразени ученици или учители 

 

6.1. Процедури за действие при откриване на ученици със симптоми на Ковид 19 по 

време на учебни занятия или с положителен тест – Поредността от действия и 

отговорните лица са посочени в Приложение № 3 

 

6.2. Процедури за действие при откриване на учители/служители със симптоми на 

Ковид 19 по време на учебни занятия или с положителен тест – Поредността от 

действия и отговорните лица са посочени в Приложение № 4 

  

6.3. Процедури за действие при получаване на информация за карантинирани 

контактни лица (ученици или учители – без симптоми и с негативен тест) 

● При получаване на информация за карантинирани контактни лица (ученици 

или учители – без симптоми и с негативен тест) директорът на училището се свързва с 

РЗИ – Силистра и предоставя списък на контактните лица и списък на ученици и 

учители, които са били в контакт с карантинирания; 

● Директорът на училището следва разпорежданията на РЗИ и предприема 

необходимите мерки; 

● Уведомява родителите, педагогическите и непедагогически специалисти 

при необходимост.  

 

 

6.4. Процедури при предоставяне на информация на РЗИ 

 

При случай на положителен резултат на Ковид на ученик или възрастен 

директорът на училището незабавно се свързва с РЗИ и предоставя списък с учениците и 

учителите, които са били в контакт с ученика/възрастен човек. 

 


