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1. Осигурени са вход за достъп за учениците в училище и съответно изход 
за напускане на сградата, като на входа ще има дежурно медицинско 
лице, учител или непедагогически персонал. Обособени са отделни етажи 
и сектори за учениците от различните етапи на образование, както и 
отделен кабинет за всеки клас както следва:

I клас -  Стая 1 -  етаж 1
II а клас -  Стая 2 -  етаж 1 
II б клас -  Стая 3 -  етаж 1 
Ша клас -  Стая 4 -  етаж 2 
N16 клас -  Стая 5 -  етаж 2
IV а клас -  Стая 6 -  етаж 1 (кабинет по БЕЛ)
IV б клас -  Стая 7 -  етаж 1 (кабинет по химия)
V а клас -  Стая 8 -  етаж 3
V б клас -  Стая 9 -  етаж 3
VI а клас -  Стая 10 -  етаж 1 (кабинет по музика)
VI б клас -  Стая 11 -  етаж 3 (кабинет по БЕЛ)
VII а клас -  Стая 12 -  етаж 3 (кабинет по история)
VII б клас -  Стая 13 -  етаж 3 (кабинет по биология)
VIII а клас -  Стая 14 -  етаж 4 (кабинет по математика)
VIII б клас -  Стая 15 -  етаж 4 (кабинет по философия)
IX клас -  Стая 16 -  етаж 2 (кабинет по физика)
X а клас -  Стая 17 -  етаж 4 (кабинет по английски език)
X б клас -  Стая 18 -  етаж 2 (кабинет по БЕЛ)
XI клас- Стая 19 -  етаж 2 (кабинет по математика)
XII клас -  Стая 20 -  етаж 3 (кабинет по география)



2. При наличие на симптоми (висока температура, кашлица, хрема, задух, 
болки в гърлото, умора, мускулни болки, повръщане и др.) родителят е 
длъжен да не допуска ученика да посещава училище.

3. На входа при влизане сутрин, ще има филтър за учениците, които влизат 
в сградата и при съмнение за наличие на горепосочените симптоми от т.2 
ще бъдат връщани. Осигурени са електронни термометри за входа.

4. При влизане в училищната сграда и през целия учебен процес да се 
спазва дистанция от 1,5 м. от всички лица в сградата, като стриктно се 
спазват правилата за миенето на ръцете, за което са осигурени топла 
вода,течен сапун и диспенсъри с дезинфектант.

Спазването на дистанция от 1,5 м е задължително, както за учениците, 
така и за педагогическия и непедагогическия персонал.

При посещаване на тоалетна не се позволява влизането на повече от 
трима ученици, педагогически и непедагогически персонал 
едновременно.

5. На училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за 
здравословното и имунизационно състояние на ученика. Това може да 
направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар по служебен 
път. Предвид епидемиологичната обстановка талонът може да се 
предостави до един месец след началото на учебната година.

Родителите трябва да предоставят декларация, че детето им не е имало 
контакт със заразно болен.

6. Движението по коридорите ще се извършва в обозначените зони 
еднопосочно.

7. Определени са отделни класни стаи за различните паралелки, при което 
учителите се местят по класни стаи, а не учениците. Запазват се кабинетите 
по ИТ, които ще се дезинфектират след всяка група ученици.

8. Учителите да избягват струпването в учителската стая. Оперативките, 
заседанията по методически обединения и комисии да се провеждат 
неприсъствено, в електронна среда. При невъзможност за 
неприсъственото им провеждане, същите да се провеждат в състав от не 
повече от десет души.



9. Провеждане на ежедневна петминутка в началото на първия час за 
спазване на правилата в епидемиологична обстановка.

(Първи - четвърти клас от класен ръководител, пети -  дванадесети клас от 
съответния преподавател според учебната програма).

10. При хубаво време часовете по ФВС и по останалите учебни предмети, 
по усмотрение на преподавателите да се провеждат на открито в 
специално обозначени зони, за да се избегне струпване на ученици.

11. Носене на предпазен шлем или маска за учениците е задължително в 
общите закрити части на учебната сграда (предверие, фоайета, стълбища, 
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 
библиотека, столова), а в класните стаи е по желание на ученика.

12. Учениците да напускат класните стаи само под наблюдение на 
учителите в регламентирано от тях време.

13. При учителите, които преподават само в една паралелка носенето на 
защитна маска (шлем) е по тяхно желание.

14. При учителите, които преподават в повече от една паралелка (клас) 
носенето на маска (или шлем) е задължително.

15. Носенето на маски (шлемове) в училищните автобуси е задължително.

16. Маските на учениците се осигуряват от техните родители.

17. Да се извършва ежедневно проветряване на всички затворени 
пространства и на учебните стаи всяко междучасие.

18. Ежедневно почистване и дезинфекция на всички критични точки (по 
няколко пъти на ден) и поставяне на диспенсъри с дезинфектанти на 
входа, в класните стаи, тоалетни и др.

19. В кабинета на медицинската сестра се отделят деца с грипоподобни 
симптоми. При наличие на един или повече симптома децата ще бъдат 
придружавани до там от свободен учител, педагогически съветник, докато 
се отведе у дома от родителя. След като детето е изпратено у дома, 
помещението се дезинфектира изцяло. Родителят уведомява личния 
лекар, който ще вземе съответните мерки съобразно състоянието на 
детето. Връщането на детето в училище ще става само с бележка отличния 
лекар, че е клинично здраво.



20. При установяване на ученик с коронавирус, родителят уведомява 
класния ръководител, той съответно директора, който уведомява 
съответното РЗИ.

21. При контакт на ученик/служител с болен от коронавирус или 
съжителство в общо жилище, същите да бъдат допускани в училище само 
срещу бележка от личния лекар, че ученикът/служителят е клинично 
здрав.

22. При наличие на симптоми при педагогически и непедагогически 
персонал , лицето се изолира, като незабавно уведомява директора на 
училището, избягва физически контакт с други лица, осъществява 
консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 
последващи действия. Лицето се допуска на работа само срещу 
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво.

23. В случай на установен положителен резултат за COVID-19 на служител, 
същият се поставя под карантина от личния му лекар, който му дава 
предписания за понататъчни мерки. Служителят незабавно уведомява 
директора на училището. Директорът на училището съвместно с 
медицинското лице изготвя и предоставя на съответната РЗИ списък с 
контактните на лицето служители и ученици. Информират се родителите 
на учениците, които са били в контакт с лицето.

24. Ученик или служител, който е преболедувал коронавирус, се завръща в 
училище само след направен и представен на директора отрицателен PCR 
тест.

25. При усложняване на епидемиологичната обстановка в училище или 
страната и при налагане на затваряне на училището /от РЗИ или здравния 
министър/, учебната дейност ще продължи чрез електронно обучение в 
единна платформа за всички, като се осъществява от учителите, в което се 
обучават учениците.


