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Правила и мерки

за организиране и провеждане
на обучение в
ОУ „ Петко Рачов Славейков "
в условията на извънредна
епидемиологична обстановка
през учебната 2020-2021 година

Настоящите Правила и мерки са приети на Педагогически съвет с Протокол Ns
12/04.09.2020 г.и утвърдени със Заиовед на Директора №434/04.09.2020 г.

I. Общи положения :
През предстоящата учебна година една от големите задачи е да опазим здравето
на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в
условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на
COVID-19. Всички участници в образователния процес следва да спазват стриктно
изискванията наложени в настоящите Правила и да носят отговорност за своето здраве,
както и за здравето на околните .

II. Мерки :
А. По отиошение на материалната база и на личните предпазни
средства на учениците и работещите в училището :
Класни сrrгпи, кпбинеиги, физкултурен с(L1rпн и учителскп стпя
1.Влизането в сградата на училището се осъществява с лично прецпазно средство
/маска, шлем/ през централния вход, като задължително се осъществява дезинфекция на
ръце и крака. цчениците нлизат бързо в класните стаи, като могат да свалят

предпазното средетво, когато стигнат до мястото си в стаята. В случай че ученик е
забравил личното си предпазно средство изчаква отвън, портиерът в училището му
предоставя такова, като записва и информира класния ръководител .
2. Придвижването по коридори и етълби ще се осъществява еднопосочно, с предпазно
средство и при спазване на дистанция .
З . Преминавагiе от кабинетна система и определнне на отделпи класни стаи за
различните паралелки , при което учителите се местят, а не учениците .
4. Учениците се местят само при използване на ИКТ кабинет, кабинети - кимия,
биология, физика /само при лабораторни занятия/ и физкултурен салон .
5. Отделяне на паралелките от гrача:;nен етап на ттърви етаж, в отделно крило .
б. В класните стаи, кабинети и физкултурните салони носенето на предпазни средства
от учениците не е задължително .
7. цчителите , които сменят класове са задължени по време на учебния час да носят
предпазно средство за носа и устата.

8.Без предпазни средетва по време на учебните часове могат да работят класните
ръководители и учителите ЦОУД в начален етап .

9.При излизане в междучасгiе предпазното средство се носи, като при достигане на
двора може да бъде сва.=тено.
I0. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие .
11. Използване на един учебен чин от един ученик и разполагане на местата за сядане
на учениците шакматно /където е при.тожимоl.
12. Осигуряване на физическо разстояние межцу масатаlкатедратаlбюрото на учителя и
първия ред маси/чинове на учениците , в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред
маси/чинове, с цел спазване на Д,истанция от поне 1,5 метра по време на обучение,/
където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка/.
1 З . Провеждане на ежедневни разговори, беседи преди началото на първия учебен час в
рамките на 5 мин. за правилата за лична хигиена и физическа дистанция, за възпитание
на отговорно поведение към себе си и към останалите .
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14. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и
останалите помещения , както и да не споделят храни и напитки .
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15. Използване на физкултурния салогт само в месеците, когато не е възможно
провеждане на часовете на открито . 1lри невъзможност, поради спецификата на сезона,
във физку лтурния са.гюн се провеждат часовете само на един клас .
1 6. Даване на личен пример за спазване на хигиенните норми на учениците от
педагогическите специалисти .
17. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организаиия на учебния ден в
рамките на паралелката.
18. Поставяне в коридори , класни стаи, столове, тоалетни, информационни материапи
за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, носене на защитни
маски .
19. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в

учителската стая.
20. По-голяма част от комуникацията межцу учител-учител, ръковоцствоучител/служител се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща,
платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникацяя се спазват изискванията
на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем .
21. Събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети ще се
осъществяват предимно в електрохна среда, а при необходимост от пряка комуникация
се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на sащитни маски или итлем .
Срок : постоянен
Отг.: учители, служители, мед.лице

Хранене
1. Всички учениците ще се хранят в стотювата на училището по предварително
изработен график .
2.Не се допускат опашки от близкостоящи ученицн (когато са паралелки , които не си
взаимодействат).
З .Не се допуска еподеляне на храни и напитки .

4.Всички храни са опаковани в съдове за еднократна употреба за всеки ученик .
Осигурени са и прибори за хранене отново за еднократна употреба, индивидуално
опаковани за всеки ученик .
5.Осъществява се дезинфекция, непосредствено преди саiиото хранене на съответната
паралелка, така съгцо и след неговото приключване . Ежедневно в се водят графици за
часовете , в които са извършени дезинфекционните мероприятия .
б.Персоналът в столовата трябва да бъде в цобро здравословно състонгтие и да бъце
снабден със съответните лични предпазни средства.
Срок: иостоянеи
Отг.: Б.Асанова, учителя ЦОУД, мед.лице

Тоалетни/санитарни помещения

1 .Носенето на лични предпазни средства в санитарните възли и тоалетните е
задължително .
2.Пред всяко санитарно пом ещенце са осигурени дозатори за дезинфектант за ръце, а
вътре е осигурена
течат.ца топла вада, течен сапун , еднократни салфетки за
подсушаване на ръцете и тоалетна хартия .
' З . Осъществява се регулярно изхвърлнне на бокаryка и дезинфекция на тоалетните по
' график.

З .С цел избягване на струпване на ученици в санитарните възли и тоалетните,
максималният брой ученици, които могат да влизат е трима.
Срок: постоянен, Отг.: чистачки, деж.учители по график
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Училищен двор
~

1 .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.
2.Допускат се придружители на деца със СОП в училището при спазване на

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция .
З . Разделяне на двора на зони за отделни паралелки .
4.Провеждане на повече заттятия навътr.
Срок: постоянен , Отг.: охрана , учитеiи, служители

Училищен пвтобус
l .В училищния автобус учениците са задължени да носят лично предпазно средство за
носа и устата.
Срок: постоянен, Отг.: А.Спасова , Ю.Копимев

Празници иучилищни мероприятия
Празниците и училищните мероприятия ще бъдат организирани и провеждани
актуалната обстановка и предписанията на институциите .

Б. По отношение на почистване , дезинфекция

според

на иовърхностите и

проветряване :
1 . Ежедневно преди и след приключване на часовете се извършва двукратно влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки-подове в училище, бюра, чинове,
маси, дръжки на врати , прозорди, ключове за осветление, парапети , уреди екрани ,
мивки, кранове .
2. При наличие на потвърден случай на COV Ф l.9 кигиенните и дезинфекционните
мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на
ден до дезинфекция на всеки час .
З . Класните стаи се проветряват по време на всяко междучасие , като се обръща
специапно внимание на кабинета ИКТ, учителеката стая, физкултурния салон, в които
повърхностите, мишките , клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко
междучасие .
4.Във всички санитарни помещения и тоалетни в училище е необходимо да се следи за
изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун и дезинфектанти .
Срок : постоянен , Отг.: чистачки
5.При провеждане на всички задължителни хигиенни и противоепидемични мерки се
спазва алгоритьма на дезинфекцията и Предписание за провеждане на задължителни
хигиенни и противоепидемичии мерки на Регионална здравна инспекция Пазарджик .

В. Пo отношение на комуникацията с родителите и преминаване на
дистанционно обучение при констатиран случай на зараза в паралелка
или учител в училище :
l . Класните ръководители на първата за годината родителска среща информират
родителите с настоящите Правила.
2. Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилата, като
попълват декларация за Информираност и съгласие за приемане на условията на
органиsация и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021

година.
З .Родителите не водят детето си в училище, в случай че забележат признаци на
заболяване и/или повишена телесна температура и информират класния ръководител .

4.Родителите организират незабавно вземане на детето си в елучай, че то проявява
признаци на грипоподобно заболяване .

5.В случай на установен положителен резултат за COVID — 19 по метода PCR,
родителите информират директора на училището , който незабавно се евързва с РЗИ Пазарджик .
Лице за контакти от РЗИ Пазарджик :
Ивелина Стоичкова — старши инспектор в дирекция" Надзор на заразните болести",
тел:034 437 241, 0882 262 002.
Заместник при отсъствие на Ив.Стоичкова : Надя Цанкова- старши инспектор в
дирекция „Надзор на заразните болести", тел : 034 437 243, 0882 262 001
5.Родителите придружават детето си само до училището, без да влизат в сградата, освен
ако не са помолени за това, като стриктно спазват хигиенните изисквания .
6. Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си.

Г. По отношение на провеждане на обучение в електронна среда от
разстояние ОЕСР на ученик или паралелка при карантина :
По време на учебни занятия 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 .Ученикът се отделя незабавно в „Стаята за изчакване на родители"- първи етаж,
срещу вкода на училището, докато не се прибере у дома.
2. На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
3.Учителят констатирал съответния симптом при ученика го насочва към стаята за
изчакване на родители и информира класния ръководител . Ако учителят ЦОУД
констатира симптом при ученик го отвежда до стаята за изчакване и информира

класния ръководител. И в двата случая класният ръководител осъществява връзка с
родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с

необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен
транспорт при възможност). ,
4. 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 .

5.Стгед като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в

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

б. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

7. След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва
продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички
повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните
48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия .
8. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация .

9.При докладване на заболяване , за което е необходимо карантиниране на ученика,
паралелката директорът, зам. директорът, класният ръководител, преподаващите на
ученика/паралелката съвместно с родителите, съгласуват формата, начина и времето на
провеждане на обучение в електронна среда от разстояние .

10.Използване на избраната платформа за цялото училище - Microsoft Teams.

1 1 .Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

Синхронно

ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) Асинкронно ОЕСР (не се поставят отсъствия,

но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)
Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на
синхронно ОЕСР.
Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и

оценяване)
12. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР .
(Мишева, Салиева, Бурнусузова)
13. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите , когато
учениците в повече от една паралелка са поставени под карантина.
Отг.: Мишева, Салиева, Бурнусузова
14. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и
възможности да осъществяват ОЕСР.
Отг.: Директор, ЗД15. 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. Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в
урока.
1 б. 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).
17. Ученикът не подлежи на оценяване . Формата на обучение на такъв ученик не се
променя и остава дневна. Фор.мата на обучение на такъв ученик не се променя и остава
дневна.
1 8. 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 .

19. 13 допълнение на общо основание на такъв ученик, училището може да предостави
консулТации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити.
20. 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.
21. За ученик/клас преминал на дистанционно обучение се предвиждат консултации с
училищния псиколог и ако се налага с ресурсен учител .

При носпиівяне iтод кпрпннгина нп учиrнел:

1 .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 .

2.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.
3. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства
учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна
преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и
непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

III. Заключителна част
Педагогическите специалисти , непедагогическият персонал и медицинското лице се
запознават срещу подпис с настоящите правила.
Забележка :
Правилата са отворени за промени и може да бъдат допълнени или променяни през
учебната година в зависимост от развитието на епидемията от COVID-19.

