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Настоящите мерки са съставени въз основа на Насоки за работа на системата на 

училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, 

приети са с решение на ПС, протокол № 9 от 01.09.2020 г. и са утвърдени със заповед № 

РД-10-745/02.09.2020 г. на директора на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. 

Калековец. 



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, библиотека,  и столова 

(освен при хранене) – 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, в зависимост от прилагания в училището 

модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учителите, които 

преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

- в училищните автобуси.  

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.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Дезинфекция на повърхностите ще се извършва ежедневно двукратно (преди началото и 

след приключване на учебните часове) след влажно почистване на всички критични 

точки – 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 ще се 

увеличат до 4 пъти на ден. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се 

обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, 

лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и 

инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

Във всички тоалетни в сградата на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Калековец да 

се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун и 

дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете /за подготвителна група/, 

тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

На дезинфекция и почистване подлежи и училищния автобус преди и след всеки курс. 

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун в тоалетните за всички ученици и 

работещи. 

• Поставяне на помпи и дозатори за дезинфектант за ръце на двата входа на 

училището, в учителската стая и в коридорите, а на помпи и в класните стаи, и 

работилниците, като тяхната употреба  се контролира от учителите. 

• 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. 



• Преди началото на учебната година персонала и учениците се запознават със 

здравните изисквания за ограничаване на разпространението на COVID-19.  

5. Заниманията по интереси да се осъществяват в групи по класове с оглед 

максимално ограничаване на контактите между учениците. 

 

Б. Допълнителните училищни мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса на територията на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, 

с. Калековец включват: 

 

• Паралелките от начален етап се обучават на 1 и 2 етаж и използват само западния 

вход на училището. 

• По преценка на класните ръководители в паралелките от начален етап /и при 

възможност при маломерните паралелки/ се използва  един учебен чин от един ученик и 

разполагане на местата за сядане на учениците шахматно. 

• По преценка на класните ръководители и учителите в прогимназиален и 

гимназиален етап - осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 

маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.  

• Обособяване на два отделни входа за децата и учениците – централен/източен/ 

вход за децата от ПГ и учениците от 5 до 11 клас и западен вход за учениците от 1 до 4 

клас.  

• Обедно хранене на кетърингов принцип в училищната столова по график. 

Получаване на закуските и на подкрепителните закуски в класната стая. 

• Недопускане на споделяне на храни и напитки между учениците. 

• 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. 

• Постоянно проветряване на физкултурния салон и почистване и дезинфекция – 

два пъти дневно. 

• Индивидуално използване на училищната библиотека. 

• Осигуряване на помещение за изолация с отделен вход/изход. 

 

В. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 

 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в СУ „Свети свети Кирил 

и Методий“, с. Калековец 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. 

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 

резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в 

електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ 

учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище 

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт 

на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки 

преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в 

училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на 

учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната 

на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  



учениците в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Калековец преминават към ОЕСР за 

срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, 

след което се завръщат обратно в училище. 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик 

се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 

дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични 

възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със 

съучениците си от класа, като: 

• Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока 

• Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с 

учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не 

пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците 

в реалната класна стая) 

• Ученикът не подлежи на оценяване 

• Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна  

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и 

микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая 

задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.  

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 

консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен 

ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест 

на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките 

на уговорената продължителност на работното време, като при нормална 

продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва 

да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или 

поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 

работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения 

съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При 

намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално. 

 

Г. Задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние: 

 

• 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. 

• Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се 

прилага следният приоритетен ред: 

o Използване на единна платформа за цялото училище 

o Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и 

приложения от учителите и учениците в съответния випуск 

o Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката 

• Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при 

отчитане спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, 

преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна 

платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа) 

• Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 



o Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

o Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се 

отчитат участието и ангажираността на ученика) 

o Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за 

часовете на синхронно ОЕСР) 

o Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно 

е и оценяване) 

• Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на 

Организационен екип 

 

Д. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия 

 

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните 

възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от 

дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП 

НОИР. 

На всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и 

от разстояние в електронна среда. 


