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Планът е изготвен на основата на НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА 

НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА, предоставени от 

Министерството на образованието и науката и действащите към момента заповеди на 

министъра на здравеопазването във връзка с извънредната епидемична обстановка. Планът е 
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приет на заседание на Педагогическия съвет, /протокол №12 от 9.09.2021/ и е отворен за 

промяна и допълване при получаване на нови указания и промяна в обстановката. 

 

 

1. Организация на училищната среда: 

 

1.1. Пропускателен режим в училището 

В сградата на Гимназията не се допускат лица в т.ч. и от персонала на училището с видими 

грипоподобни симптоми. Пропускането на ученици, учители, служители и външни лица в 

училищната сграда се осъществява само при следните условия: 

 Носят задължително лично предпазно средство / маска /; 

 Дезинфекцират ръцете си на входа на училището; 

 Учениците от 11, 12 и 8.б клас влизат през главния вход на училището и заемат местата си в 

определените за съответните паралелки класни стаи на първи етаж.  

 Учениците от 9, 10 и 8.а клас влизат през източния страничен вход, крило Б на сградата, 

използват източното стълбище и заемат местата си в класните стаи за съответните 

паралелки на втори етаж.   

 Напускането на сградата след края на учебните часове се извършва при спазване на същото 

разпределение. 

 За времето на пребиваването си в сградата на Езикова гимназия, учениците 8. клас на 

ПГСУАУ „Атанас Буров“, първа смяна, чиито класни стаи са на III етаж, влизат през 

западния страничен вход, крило А на сградата и използват западното стълбище. Същия вход 

и стълбище се използват от учениците на ПГСУАУ „Атанас Буров“, разпределени за втора 

смяна. Пропускателния режим се осъществява от служители на съответното училище. 

 При осъществяването на пропускателен режим на входовете задължително участват 

дежурен учител, портиер, медицинско лице или друго лице от персонала. 

 

1.2. Медицински филтър 

1. Осъществява се на входа от медицинското лице, дежурен учител и учителите, които влизат в 

първия учебен час. При наличие на  симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, 

задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария)  не се допускат в 

сградата на училището лица в т.ч. и от персонала на училището с видими грипоподобни 

симптоми. 

2. Медицинското лице осъществява филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и  

недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние, в 

началото на деня – от 7:30 до 8:15ч. на главния вход, крило А на сградата, определен за 

учениците от 11, 12 и 8б, като работата му се подпомага от дежурния по график учител. От 8:20 

до 9:00ч. осъществява медицински филтър на учениците от 9, 10 и 8а клас – етаж втори, като 

получава обратна информация за общото състояние на учениците от учителите, които влизат в 

първи и втори учебен час.  

3. При наличие на  симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в 

гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария) се прилагат задължителните 

мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.  

1.3. Организация за ограничаване на взаимодействието между паралелките 

 Прилага се стратегията на невзаимодействие - между групи паралелки от един или два класа 

чрез обособяването на отделни входове, етажи и стълбища, както следва: 

  главен вход и  етаж първи – 11, 12 и 8.б клас; 

  източен вход, източно стълбище и етаж втори – 9, 10 и 8.а клас;  
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 западен вход, западно стълбище и етаж трети – учениците от 8. клас от ПГСУАУ „Атанас 

Буров“ – първа смяна.   

 Учениците използват санитарните помещения на етажа, където са разпределени.  

 Само по изключение се допуска използването на кабинета по информационни технологии. 

Кабинетите по БЗО и ХООС се използват само при необходимост от провеждане на 

лабораторни упражнения с групите за профилирана подготовка.   

 При провеждане на часовете по ФВС се използват възможностите за часове на открито на 

спортната площадка, когато метеорологичната обстановка позволява това. Не се допуска 

използването на физкултурния салон от повече от една паралелка. Ограничава се смесването 

на ученици от различни паралелки при организиране на състезания. Не се допускат външни 

лица като публика на спортни изяви. Учителят по спорт следи за избягване на струпване на 

ученици от различни паралелки в коридора пред съблекалните. 

 Максимално се ограничават контактите между ученици от различни класове при 

осъществяване на заниманията по интереси чрез организиране на групи за занимания по 

интереси в рамките на паралелката или класа.  При смесване на ученици от различни 

паралелки, в т.ч. и от различни училища се спазва 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. 

 В училищната библиотека се допускат не повече от двама посетители по едно и също време. 

 Спазването на физическа дистанция между учениците от различни класове в критичните 

зони – коридори, стълбища, санитарни помещения, бюфет и други общи пространства във 

фоайета се наблюдава и контролира от дежурните по график учители. 

  Разрешава се свободен режим за ползване на санитарните помещения на етажа по време на 

учебни часове. 

 

1.4.  Организиране на храненето на учениците 

 Учениците се хранят в коридора или в дворовете на училището;  

 Не се допуска споделянето на храна и напитки; 

 Не се допуска струпване на хора при училищния бюфет – отговорно лица: дежурни учители 

 

1.5. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и персонала 

 Педагогическите специалисти по време на междучасието и в свободното от учебни часове 

време използват обособените на трите етажа на сградата офиси и помещения, като спазват 

изискванията за физическа дистанция: за етаж първи – стая 102 – не повече от 4 човека, за 

етаж втори – стая 207, училищна библиотека, учителска стая – събирането на 20 човека 

само по изключение и при спазване на физическа дистанция;   

 Администрацията използва индивидуални работни кабинети. Ограничава се влизането на 

педагогическия персонал в административните помещения на директор, ЗАТС, ЗДУД, 

ЗДАСД и касиер/домакин. 

 

1.6. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и персонала и 

учениците 

 Забранява се влизането на ученици в учителската стая и уч. офиси. 

 Ограничава се влизането на ученици и родители в канцеларията – административни услуги 

ще се извършват предимно онлайн по регламентиран за това ред. 

 Комуникацията ще се осъществява между учители и административен персонал ще се 

осъществява и в електронна среда. 

 

1.7. За помещение за отделяне на лице със симптоми се определя офиса на първи етаж в 

съседство с медицинския кабинет и в близост до западния вход на училището.  
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2. Хигиенни мерки 

 

2.1. Подготвителни дейности – касиер/домакинът осигурява закупуване на лични предпазни 

средства – маски за педагогическия и непедагогически персонал;  необходимите консумативи за 

хигиенно измиване на ръцете; дезинфектанти за всяка класна стая; пълнители за автоматични 

дозатори в коридор; хартиени кърпи за персонала, при необходимост да се подновят 

информационни табели/ стикери. Работници по поддръжка да се уверят в изправността на 

бойлерите и сешоарите за ръце към санитарните помещения.  

 

2.2. Отговорности на персонала   

Да бъдат осигурени и ежедневно да се зареждат в класни стаи, работни помещения, офиси,  

санитарните възли необходимите консумативи за хигиенно измиване на ръцете и 

дезинфектанти. В класните стаи и коридорите да се поставят информационни табели/ стикери 

за предотвратяване разпространението на COVID – 19. 

Да се засили текущата дезинфекция във всички помещения на сградата на училището в 

съответствие с разписаните от МЗ и РЗИ –Силистра насоки за почистване, като за целта се 

използват дезинфектанти за повърхности, под, ръце и пр., съгласувано с медицинското лице. 

Ежедневно по предварително съгласуван с мед. лице график да се провеждат хигиенните 

противоепидемиологични мерки (двукратна дезинфекция на дръжки на врати, парапети, 

повърхности на чинове, бюра, маси, столове, телефон, клавиатура, мишка, електрически 

ключове, подове,  кухненски кът – офис и уч. стая, санитарни възли и др.) 

При подходящите климатични условия редовно да се проветряват класните стаи, 

административни стаи, библиотека, бюфети, физкултурен салон, учителски офиси и др.  

 

2.3. Отговорности на учениците и учителите  

 Учителите и учениците са длъжни да спазват инструкциите за предотвратяване 

разпространението на COVID – 19; 

 Класните ръководители провеждат разговори и нарочен час на класа, в който да се 

акцентира върху здравно-профилактичната дейност и превенцията на разпространение на 

вирусни инфекции като акцентират на необходимостта от строга лична хигиена. 

 В началото на учебните занятия за деня учителите провеждат кратък 5 минутен инструктаж 

на учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, използване на 

предпазни средства като маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с 

грипоподобни симптоми, ограничаване на пътуванията и др.) и контролират проветряването 

на класните стаи през всяко междучасие, както и по време на час – на всеки 20 минути. 

 

 

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

 

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.  

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.  

 

1.    За обучение в електронна среда се използва облачната платформа на ЕГ „Пейо Яворов 

“Google Workspace.  

2.    За всяка паралелка по всеки учебен предмет се ползват виртуални класни стая чрез 

приложението Сlassroom.   

3.    Конферентна връзка се осъществява чрез приложението Google Meet /линк за онлайн 

връзката е интегриран в класните стаи/. 
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4.    За нуждите на образователния процес учители и ученици могат да използват и други 

приложения на същата облачна платформа /формуляри, документи, презентации и др./  

5.   Спазва се утвърденото седмично разписание за I учебен срок. Времевия график на уч. 

часове се регламентира със заповед на директора. 

6.    Модул „Комуникации“ на Школо ще се използва за административни съобщения. 

 

3.2. Подготвителни дейности 

Събиране на актуални данни с телефони и имейли на ученици, родители и персонал. 

Отговорник за педагогическия и непедагогическия персонал – ЗАС. 

Отговорници за учениците/родителите – класните ръководители.  

Въвеждане на актуални данни за ученици, учители и родители в Школо – Ст. Динкова; в Google 

платформа – Д. Павлова, С. Петрова, Д. Петрова.  

Създаване на профили на новоприетите и придошли от други училища ученици.  

Обучение на учениците от 8 клас за работа с облачната платформа – факултативни часове с 

Росица Стефанова – учител по немски и сертифициран Google обучител. 

Провеждане на вътрешноинституционална квалификация - тренинг в малки групи за споделяне 

на добри практики при работа с приложенията Google Meet; Classroom.  

Архивиране на класни стаи и създаване на нови в облачната платформа – учители съвместно с 

Екип за техническа подкрепа – сертифицирани Google обучители.  

 

3.3. Етапи при преминаване към ОРЕС 

1. Организацията се регламентира със заповед на директора. Уведомяват се всички ученици, 

учители, родители; 

2. Екип за техническа подкрепа провежда кратък инструктаж с учителите; 

3. Провежда се ЧК с организационен характер /тестване на всички класни стаи и онлайн 

връзка/ и кратък инструктаж с ученици; 

4. Поставената под карантина паралелка продължава обучението си в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се 

завръща обратно в училище.  

5. Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището 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. 

 

 

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

 

При необходимост от организиране на присъствени срещи и заседания се спазват мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID – 19. 

Работа на Педагогическия съвет и на Ученическия съвет – ограничава се провеждането на 

присъствени заседания на съвета. Организират се предимно в електронна среда. Същият ред се 

прилага при провеждане на работни съвещания на комисии и екипи,  

 

Организиране на Общи събрания – ще се организира при спазване на мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID – 19, а при невъзможност ще се свиква в 

електронна среда; 

 

Заседания и срещи на Обществения съвет и УН – се провеждат в ел. среда; 

Родителски срещи за осмокласници се организират се при спазване на мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID – 19; с родителите на учениците от 9 до 12 клас - 

в електронна среда; 
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Институционална квалификация; консултации с ученици и с родители - организират се при 

спазване на мерките за предотвратяване разпространението на COVID – 19 и при 

необходимост  - в електронна среда. 

 

5. Комуникационни и информационни дейности 

 

5.1. Комуникацията с учениците, педагогически специалисти и служители се осъществява 

пряко, при спазване на мерките за предотвратяване разпространението на COVID – 19; по 

електронен път – Школо, облачна платформа; ел. поща.  

5.2. Комуникацията с родителите/настойниците се осъществява предимно по електронен път, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка, в 

регламентираното за това приемно време на учители и директор. Спазват се изискванията на 

МЗ. 

Директорът или ЗДУД/ класните ръководители уведомяват родителите чрез Модул 

„Комуникации“ на Школо; електронна поща: 

 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 – въз основа на 

ежедневно провежданите медицински филтър и поименен отчет на отсъстващи по 

медицински причини ученици и персонал. Медицинското лице попълва актуални данни 

в ги подава към директора на училището.  

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от 

мерките и правилата в училището. 

 

 

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 № 1 

 

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 № 2 

  

6.3. Процедури при предоставяне на информация на РЗИ 

 При узнаване за положителен тест от родителя на ученик, класният ръководител 

уведомява незабавно директора  устно и  подава  уведомление (Приложение № 3), което 

се входира при ЗАС.  

 Директорът чрез ЗАС предоставя на РЗИ списък с контактни лица; 

 Карантинирането се извършва от РЗИ; 

 Като последица от карантинирането на цял клас следва преминаване към обучение в ел. 

среда от разстояние. 

           

 


