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ПРАВИЛНИК
ЗА ОБУЧЕНИЕ
В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19
В 84. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Настоящият правилник е изработен в съответствие с Насоките за обучение в
условията на COVID – 19, издадени от Министерството на здравеопазването и
Министерството на образованието и науката на Република България и Заповедта на
министъра на здравеопазването от 31.08.2020 г., при спазване на Закона за
предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти и
поднормативните документи в областта на образованието. Правилникът е одобрен на
заседание на Педагогическия съвет с протокол № 5/09.09.2020 г. и актуализиран на ПС –
Протокол № 7/07.09.2022 г.
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ЦЕЛИ:
Осигуряване на здравословна и безопасна среда за обучение на учениците в 84. ОУ
„Васил Левски“ в условията на ковид-19 и:
1. Доколкото е възможно, поради прилагането на мерките сред малолетни и
непълнолетни да направим училищната среда максимално безрискова;
2. Да разполагаме с училищни мерки и правила при поява на случай на заболял от
ковид-19;
3. Да имаме готовност при указания на здравните власти да превключим от
присъствена в електронна форма на обучение;
4. Да създадем и поддържаме компенсаторно обучение за учениците, които по
здравословни причини не могат да посещават училище в присъствена форма;
5. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и обучение;
6. Да редуцираме ситуации на стрес, напрежение и дезинформация;
7. Да въведем нови методи и форми на комуникация при обучение в условията на
ковид-19.
ОБЩИ МЕРКИ:
1. Носене на предпазни маски/шлемове от учениците в общите части на сградата по
време на междучасие;
2. Носене на маски/предпазни шлемове от учителите, преподаващи на различни
класове в училището;
3. Недопускане в учебни занимания при пристигането на ученици във видимо
нездравословно състояние – повишена температура, отделяне на секрети, кашлица,
оплаквания и др.;
4. Осигурена топла вода, сапун и дезинфектанти при санитарните възли и
трапезарията в сградата на училището;
5. Маските/шлемовете на учениците се осигуряват от техните родители;
6. Учениците от всеки клас в своята класна стая, във физкултурния салон, в кабинета
по ИТ и в стола не носят маски/шлемове. Носенето на предпазно средство в тези
помещения е по желание;
7. Ако в общите части учениците се намират на 1.5 метра разстояние един от друг не
носят предпазно средство (шлем, маска);
8. Учителите от начален етап, преподаващи само на класа си не се задължават да
носят маска/шлем. Ползването на такива е по желание;
9. Учителите в ЦДО не носят предпазно средство, обучавайки съответната група в
ЦДО, ако не преподават в други класове;
УЧИЛИЩНИ МЕРКИ:
I. Комуникационни и възпитателни мерки
1. Разяснителна среща между ръководството, учителите и родителите преди началото
на учебната година;
2. Разяснителна кампания сред учениците в продължение на целия период, в който
действат мерките, обявени от властите относно обучението в условията на ковид-19;
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3. Двупосочна комуникация в реално време между ръководството, учителите и
родителите посредством електронната група на родителите, създадена и поддържана от
класния ръководител за промени в изискванията, в мерките и др.;
4. Информиране на родителите чрез електронния дневник на платформата „Школо”;
5. Информиране на родителите чрез училищния сайт;
6. Първоначална и продължаваща подкрепа на учениците с цел свикване със
спазването на училищните мерки за здравословна сигурност от страна на училищния
персонал – разговори, напомняне, беседи, игрови подходи и др.;
7. Недопускане на влизане на ученици в класната стая на друг клас, вкл. чрез
заставане на вратата;
8. Наличие на информираност и разпределение на отговорностите между
педагогическия и непедагогическия персонал относно прилагането на мерките;
9. Запознаваяне на външните посетители с училищните мерки;
10. Максимално ограничаване на взаимодействието на учениците от различните
паралелки по верме на учебния процес;
11. Провеждане на периодични беседи с учениците, според възрастовите особености по
класове от учителите и медицинския специалист с цел напомняне на постоянство за спазване
на правилата;
12. Поставяне на видно място на информационни материали – в коридорите и класните
стаи за правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет, дистанция, носене на лични
предпазни средства и др.
II. Материална осигуреност и поддръжка на здравословна среда в 84. ОУ „Васил
Левски”
1. Наличие на изолатор за отделяне на ученици при съмнение за заболяване;
2. Термален контрол на случаен принцип при пристигане в училището;
3. Осигуреност със сертифицирани дезинфектанти за ползване при влизане и
пребиваване в сградата от учениците;
4. Наличие на сертифицирани дезинфектанти и помощни средства за измиване на
подовете, за дезинфекция на плотовете на чиновете и работните места на учениците;
5. Осигуреност с дезинфекционни килимчета на входовете на училището – преден и
заден;
6. Осигуреност с допълнителни маски за учениците, които в определен момент не
разполагат с маски (скъсан ластик, изгубване, замърсеност, поради падане на пода и др.);
7. Осигуряване на тоалетна хартия, почистващи кърпички, дезинфекционни средства по
желание – от родителските активи по класове и от училището, съобразно финансовите
възможности.
III. Организационни мерки
1.
Мониторинг на спазването на дистанция от 1.5 м. в коридорите на училището;
2.
Разделено влизане и излизане на учениците:
- Учениците от първи, втори и трети клас влизат през главния вход на училището
отпред и след приключването на учебния процес, вкл. на заниманията в ЦДО излизат
оттам;
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- Учениците от четвърти, пети, шести и седми клас влизат през страничния вход на
училището /към игрището/ и след приключването на учебния процес, вкл. на заниманията
в ЦДО излизат оттам;
- Контрол върху влизането и излизането извършват портиерът, хигиенистките и
педагогическият персонал;
3. Недопускане на размяна на закуски, напитки и лични хигиенни средства между
учениците;
4. Строг и последователен мониторинг върху проявите на ученици, системно
нарушаващи правилата за здравословна безопасност (плюене, допиране на тялото до друг
ученик, ползване на хигиенните средства на друг ученик, неизмиване на ръцете и др.) и
контакти с родителите до преминаване в режим на спазване на мерките, предвидени в този
правилник;
5. Поставени стрелки за движение по коридорите и стълбите на училищната сграда;
6. Осигурени ареали в двора на училището за всеки един клас, където ще се
провеждат часове на открито в благоприятни метеорологични условия;
7. Недопускане на външни лица в сградата на училището с изключение на
оторизираните контролни органи;
8. Недопускане на родители в сградата на училището, като:
- Родителите ще имат достъп при идване и тръгване от училище при благоприятни
метеорологични условия само до входните врати, а при неблагоприятни условия – само
във фоайето откъм главния вход;
- Учениците ще бъдат придружавани от учител или лице от помощния персонал
при влизането или излизането от училищната сграда;
- Комуникацията между родители и учители, класни ръководители и ръководство
ще се осъществява електронно по регулярни въпроси – на училищния мейл, в
електронната група на родителите от класа, в електронния дневник.
- Комуникацията с родители при екстремни ситуации по желание на училището
или родителите ще се осъществява чрез предварителен телефонен разговор или писмена
комуникация за уточняване на времето за среща на заинтересованите страни.
IV. Санитарно-хигиенни мерки
1. Дезинфекция на общите помещения и кабинетите със сертифицирани
дезинфектанти най-малко два пъти дневно по утвърден от директора график;
2. Осъществяване на дезинфекцията чрез влажно почистване;
3. При регистриран случай на заболяване от ковид - 19 обемът на брой пъти
дезинфекция се увеличава от минимум два на минимум 4 пъти;
4. Проветряване на класните стаи, физкултурния салон и кабинета по информационни
технологии във всяко междучасие;
5. Осигуреност с дезинфектанти за ръце за всички ученици по класове;
V. Мерки при установяване на симптоми, наподобяващи ковид-19
1. Дискретно извеждане на ученика от класната стая и осигуряване на заниманията
му в изолатора до пристигането на родител. Поставя му се предпазно средство, съобразено
с възрастта му – маска, шлем;
2. Дискретно информиране на родителя;
3. След напускането на ученика помещението щателно се дезинфекцира и
проветрява;
4. Информиране на родителя за прилагането на здравни протоколи – последваща
консултация с личния лекар при лекар и извършване на действията, препоръчвани от
здравните власти;
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5. При прилагане на тест за ковид-19 родителят е задължен веднага след запознаването
си с резултата да информира класния ръководител на ученика;
6. При наличие на положителна проба на ученик за ковид-19, удостоверено с документ,
предоставен от родителя на директора директорът се свързва с РЗИ и представя списък на
учителите и учениците, контактували със съответния ученик;
7. Лицата, които да се поставят под карантина се определят от РЗИ като това може да е
отделен клас, отделен учител или повече такива при наличие на обстоятелства като: липса
на носена маска/шлем, близък контакт за повече от 15 минути и др.;
8. На класа и/или други ученици, както и на родителите се осигурява психологическа
подкрепа;
9. В случай на заболяване от ковид-19 ученикът, който е в карантина, но е в състояние
да участва в учебния процес, имайки наличен достъп до платформите и групите за
комуникация се включва в часовете;
10. Конкретният начин за обучение на ученици със здравословни проблеми, вкл.
карантинирани, заради ковид-19 се определя с решение на ръководството чрез заповед,
съобразена с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование и с
изискванията на здравните власти;
11. Умилището осигурява електронно обучение от разстояние в модулирани от класния
ръководител групи в платформи по избор.
12. Класният ръководител и учителите по предмети осигуряват образователни
консултации и подпомагане в рамките на работното си време, съобразно Кодекса на труда;
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Настоящият правилник е разработен при отчитането на факта, че нито един
организационен модел не може да бъде приложен в неговата цялост, поради спецификата на
обучителния процес и емпатичните взаимовръзки учител-ученик;
2. Стремежът на 84. ОУ „Васил Левски“е доколкото е възможно в максимална
степен да се гарантира сигурна здравословна среда за учениците, обучавани в училището,
предвид затворената общност на населеното място;
3. Мерките, предвидени в този правилник са съобразени със спецификата на
училището, част от която са: малкият брой на учениците, наличието на мерки и предпоставки
за здравна превенция в предшестващи периоди, нивото на дисциплинираност на учениците,
мотивацията за присъствено обучение и др.;
4. Училищните мерки в правилника са съобразени и с част от препоръките на
Световната здравна организация и други легитимни органи, посочващи, че при спазване на
необходимата дистанция носене на предпазни средства не се налага, че продължителното
носене на маска предизвиква алергии, пневмонии, недостатък на кислород, повишаване на
кръвното налягане, затруднения на респираторната функция на ученици с наднормено тегло,
наличие на други заболявания и др.

