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Заповед № РД -243-УД/11.09.2020 г. 

 

На основание на чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, във връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 
издадена от министъра на образованието и науката, в сила от 02.08.2019 

 
г. и работа в условията на пандемия, писмо на МОН (№ 9105-273/26.08.2020 г.) относно 
работата на системата на училищното образование през 2020/2021 г. в условията на Covid 19, 
Закон за изменение и допълнение на ЗПУО, Наредба № 10/2016 г. за организацията на 
дейностите в системата на училищното образование на МОН и след решение на 
педагогическия съвет (протокол № 11/10.09.2020 г.) 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ДЕВЕТО ОУ „П. КР. 
ЯВОРОВ“ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 

 
 
 

I. Училищна сграда 
1. Училището се разделя на два независими потока от ученици. Ученици 
от тези потоци не се срещат в училищната сграда и дворното 
пространство.  
2. Определям две отделни стълбищни пространства и три коридора, 
обозначени със стрелки за движение в три цвята. Учениците ще се 
придвижват до класните си стаи и съответно до местата за почивка през 
междучасията, както следва:  
Стълбище 1- непосредствено до централния вход. 
Стълбище 2- непосредствено до вход 2  
Коридор 1- ви етаж – за ПГ“а“ – червени стрелки 
за движение 
Коридор 2-ри етаж – II “a”, I ‘’a”, VII “a”, V “a” – 
зелени стрелки за движение 
Коридор 3-ти етаж – IV ‘’a”, VI ‘’a’’, VII ‘’б“ – 
жълти стрелки за движение . 
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II. Движение на учениците. 

 
1. Учениците не се придвижват за различните часове към 

различни кабинети /с изключение на информационни технологии и 
физическо възпитание/, а учат в класните стаи.  

2. Класните ръководители определят фиксирано работното място 
на всеки ученик в неговата класна стая в срок до 16 септември 2020 г.  

3. Учениците ползват тоалетните на етажа, в която се намира 
класната стая, като имат право да излизат след съответен знак към 
учителя и през време на учебен час, но не повече от едно момче и едно 
момиче от една паралелка в един и същи момент .  

4. Учениците да се придвижват в коридорите, следвайки 
стрелките. Учениците нямат право да се движат по етаж , на който не се 
намира тяхната класна стая.  

5. Всички учители са отговорни за контрола върху носенето на 
маски в общите части и недопускане на струпване на ученици при 
влизане и излизане, и по време на междучасията  

 

III. Богдана Костадинова, зам.директор по УД, отговаря за:  
1. Заявяване и закупуване на всички дезинфекционни и 

предпазни материали за ученици и учители  
2. Организация на работата на чистачи, пазач, дежурни учители, 

така че да се спазват необходимите изисквания за дезинфекция  
3. Съвместно с класните ръководители -  включването на  

ученици от прогимназиален етап в почистването на техните лични работни 
пространства.  

4. Контрола на пропускателния режим в училището, за да не 
допуска струпване на ученици на отделните входове, стълбища, 
дворно пространство.  

5. Инструктажа на персонала и следи за работата на 
медицинската сестра, учителите и административния персонал в 
условията на Ковид 19.  

6. Комуникира с РЗИ в случай на съмнение за заразен служител 
или ученик 

7. Съвместно  с  директора  изготвя  и  актуализира: 
Приложение 1: Инструктаж за учители 
Приложение 2: Инструктаж за ученици /отделно за всеки поток/ 
Приложение 3: Инструктаж за помощен персонал 
Приложение 4: Инструктаж за медицинско лице 
Приложение 5: Инструктаж за охрана 
 Приложение 6: Инструктаж за родителите/настойниците



IV. Определям следните общи за цялото училище мерки 
за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията: 

 

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 
разпространение на вируса включват:  
1. Спазване на общите здравни мерки.  
2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето 
на маска или шлем е задължително:  
- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, 
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска 
стая.  
– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;  
- в класните стаи и другите учебни помещения – от учителите, които 
преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. При 
учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна 
маска/шлем е по тяхно желание.  
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. 
Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи 
здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на 
взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при 
промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. Маските 
за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището 
осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са 
подходящи за ползване, а за учителите сами си осигуряват маски или 
шлемове.  
3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  
- Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след 
приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички 
критични точки – подове в училища, 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 5 пъти на ден до 
дезинфекция на всеки час. Учебните стаи се проветряват по време на 
всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, 
учителската стая, физкултурния салон, компютърната зала, в които 
повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се 
дезинфекцират във всяко междучасие. 
- Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището да се следи 
за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 
дезинфектанти, както и за регулярно изхвърляне на боклука. 



 
4. Засилена лична хигиена и условия за това:  

∙ Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 
помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.  
∙ Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа 
на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в 
класните стаи, като тяхната употреба следва да е контролирана.  
∙ Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода 
след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на 
открито/физическа култура, при кихане и кашляне.  

∙ Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася 
върху чисти ръце.  
∙ Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, 
носа, устата и очите. 
 

5. Създаване на вътрешно училищна организация и спазване на 
правилата във връзка с епидемията   

∙ Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на 
останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  
∙ Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със 
здравните изисквания.  
∙ Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности 
и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните 
биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, 
за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ 
разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под 
методичната помощ на РЗИ. 

 
6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от 
различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.  
∙ Организиране на групи за занимания по интереси и допълнително 
обучение по проект „Подкрепа за успех“ в рамките на паралелката, а при 
необходимост от смесване на ученици от различни паралелки– 
разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да 
не позволява пряко взаимодействие между тях.  
∙ При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се 
прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на 
здравеопазването. 
 
7. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към 
обучение в електронна среда от разстояние - отговорник Богдана 
Костадинова - зам.директор по УД: 



  
∙ Актуализиране на профили и имейли на учителите и 
учениците. Осигуряване на защитата на личните данни. 
∙ Използване на единна платформа за цялото училище 
(Microsoft Teams)  

∙ Обучението в електронна среда като правило е синхронно 
(поставят се отсъствия и оценки) 
∙ Прилага се утвърденото седмично разписание. 

 

8. Превключване към обучение в електронна среда от разстояние за 
отделен ученик (до 30 дни отсъстващ поради карантиниране или други 
причини)  

∙ Осъществява се чрез камера и микрофон в класната стая, в която се 
провежда присъствено обучение на класа. Камерата е насочена към 
учителя, а не към учениците в стаята  
∙ Учителят общува с учениците, присъстващи в реалната класна стая  
∙ Отсъстващият ученик наблюдава, но не може да участва 
активно в урока ∙ Ученикът не подлежи на оценяване ∙ 
Формата на обучение на ученика остава дневна 

 
Забележка: Възможно е ученикът да отсъства и повече от 30 дни след 
получено разрешение от РУО, Благоевград. 
 

9. Действия при съмнение за заразен учител 
∙ Здравен протокол (координация с РЗИ) 
∙ изолиране в обособено помещение 
∙ придвижване до дома и контакт с личния лекар 
∙ пълна дезинфекция на помещенията, в които е бил 
∙ информиране на родителите, с чиито деца е бил в контакт 
∙ определяне на контактните лица и следване указанията на РЗИ 
∙ допускане обратно в училище с медицинска бележка, че учителят е 
клинично здрав 

 
10.Действия при съмнение за заразен ученик 
∙ Здравен протокол (координация с РЗИ) 
∙ Обособяване на място за изолиране  
∙ Информиране на родителите и придвижване до дома 
∙ Пълна дезинфекция на помещенията 
∙ Определяне на контактните лица и спазване на предписаните от РЗИ 
мерки  

∙ Допускане обратно в училище с медицинска бележка от семейния 
лекар, че ученикът е клинично здрав 

 



 
11. Недопускане на външни лица в двора и сградата на училището през 
почивните дни, а в работните при спазване на строги правила. 
Комуникация. Учителска стая  

∙ Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им 
в учителската стая.  
∙ 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.  
∙ 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.  
∙ 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, което гарантира спазване 
на правилата на МЗ. 

 
12. Физкултурен салон  

∙ Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е 
възможно провеждане на часовете на открито и възможност за 
провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При 
невъзможност (поради спецификата на сезона) във физкултурния салон 
се провеждат часовете само на един клас. 
 
13. Обедно хранене. ,,Училищен плод и мляко“ по Държавен фонд 
„Земеделие“  
 Обедното хранене на учениците на целодневна организация на учебния 
ден се извършва в класните стаи, като за всяко  дете/ученик се доставя 
индивидуално пакетиран обяд. 
Доставките на мляко, мед и плодове/зеленчуци се приемат съгласно 
одобрен график от фирмите-доставчици. За всяко дете/ ученик от 
подготвителна група до 4 клас се предоставя индивидуално пакетиран 
продукт. 

 
14. За подпомагане на комуникацията между РЗИ  - Благоевград и 
училището  
∙ Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при 
съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните 
за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете 
институции.  



 
Заповедта да се сведе до знанието на целия персонал за 
изпълнение. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
     Директор: 
       /Василка Величкова/ 
 
 
ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 
(име, фамилия, подпис) 


