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УТВЪРДИЛ  

ДИРЕКТОР: 

/МАРИН НИКОДИМОВ/ 

 

 

 

 

ПЛАН 

за действие на училището в условия на COVID-19 

за учебната 2022/2023 година 

 

 

 
В настоящия план са предвидени мерки за намаляване рисковете от 

предаване на инфекцията от COVID-19, включително чрез създаване на нагласа за 

здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната 

функция на образованието. 

 

 
1.  Реакция спрямо здравните правила при всеки случай на заболял или 

съмнение за COVID-19: 

1.1. Специално помещение за изолация – медицинският кабинет на 

училището. 

1.2. След напускане на мед. кабинет, същия се дезинфекцира. 
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1.3. Родителят се информира незабавно и се изисква да се изведе ученика 

от училище. 

1.4. Ученика се допуска отново в присъствено обучение в училище само 

срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и 

това е допустимо. 

1.5. В училищната сграда не се допускат лица, с признаци на 

нездравословно състояние и наличие на грипоподобни симптоми. 

Медицински филтър се осъществява с проверка температура при 

спазване на мерките за безопасност, контрол за наличие на маска. 

 

 
2.  Носене на лични предпазни средства(маски/шлемове) от ученици, 

учители и обслужващ персонал по желание и в случаите когато тава е 

изрично указана от заповед на МЗ в предверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 

библиотека, бюфет и столова(освен при хранене). Промяна на режима на 

носене на маска в посока засилване или разхлабване, според инструкциите 

на РЗИ или МЗ.  

2.1. Същите правила важат и външните лица посещаващи училището. 

2.2. В класни стаи, преподаватели които преподават на повече от един клас, 

носенето на маски/шлемове е по желание и в случаите когато тава е 

изрично указана от заповед на МЗ. 

2.3. При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на 

маска/шлем е по желание и в случаите когато тава е изрично указана от 

заповед на МЗ. 

2.4. В училищния автобус носенето на маски/шлемове от ученици, учители 

и шофьора е по желание и в случаите когато тава е изрично указана от 

заповед на МЗ. 

2.5. Носенето на маска/шлем в класната стая от учениците е пожелание за 

всички етапи на училищното образование, освен в случаите когато това 

бъде изрично въведено като задължително условие на местно или 

национално ниво. Осигуряването на маските на учениците е основно 

задължение на родителите, но училището осигурява резервни комплекти 

маски за всички класове, ако ученик не разполага с този вид предпазно 

средство поради липса на средства в семеството. 



3  

2.6. Контрол по спазване на противоепидемиологичните мерки се 

осъществява от училищния екип както следва: 

- В класните стаи - всеки учител, влизащ в съответния час; 
 

- В специализираните кабинети – учителите по професионална 

подготовка и по технически предмети; 

- По коридорите – дежурните учители по коридор, според график 

изготвен в началото на всеки срок; 

- В училищния автобус – дежурните учители, според ежемесечния 

график за дежурство на автобуса; 

- В столовата за хранене – учителите от ЦДО; 

 
2.7. Лица, отговорни за организацията и спазването на правилата във връзка 

с епидемията от COVID-19: 

- Диана Петрова, заместник директор – по отношение на учебно- 

възпитателната дейност, педагогически специалисти и ученици; 

- Цветанка Владимирова, ЗАС – по отношение на непедагогически 

персонал, почистване и наличие на дезинфекционни материали. 

 

 
3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване: 

3.1. Ежедневно – четирикратно(преди началото и след приключване на 

смяната, както и две междинни почиствания) се извършва влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, 

чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, 

парапети, уреди, екрани, мивки, кранове и други. 

3.2. При наличие на потвърден случай на COVID-19, хигиенните и 

дезинфекционни мероприятия се извършват на всеки час. 

3.3. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. 

3.4. Кабинетите по Информационни технологии, Професионално обучение 

и физкултурния салон се дезинфекцират всяко междучасие. Не се 

допуска засичане на различни класове в един учебен час във 

физкултерния салон. 
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3.5. Във всички санитарни помещения и тоалетни, да се следи за 

изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

3.6. На дезинфекция и почистване подлежи и училищния автобус, преди и 

след всеки курс. 

3.7. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 

помещение. 

3.8. Осигуряване на безконтактен дозатор за дезинфектант на ръце на входа 

на училището. 

 
4. Хранене: 

4.1. Храненето се организира от възпитателите, като не се допуска повече 

от един клас на обяд в столовата на училището. За целта ще бъде 

разработен график. 

4.2. След всеки клас, столовата се дезинфекцира. 

4.3. На училищната лавка, учениците спазват разстояние и на всеки час се 

дезинфекцират повърхностите. 

 
5. Мерки за спазване на дистанция: 

5.1. Коридорите и стълбищата са очертани с разделителни линии и стрелки, 

които указват посоката на движение. 

5.2. Забранява се движението на учениците на етажи, различни от етажа на 

който е класната им стая. 

5.3. Влизането и излизането в сградата на училище се осъществява от 

различни места: 

 Влизане – централен вход(откъм ул. „Янко Сакъзов“). 

 Излизане – заден вход(откъм училищен двор). 

5.4. Ограничава се достъпа на родители вътре в сградата на училището. 

Изключение се допуска само в случаите на извънредна ситуация и при 

спазване на противоепидемичните мерки. Родителите се инструктират 

при всяко посещение за спазване на противоепидемиологичните мерки 

от длъжностното лице на входа. 
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5.5. Класните ръководители поддържат непрекъснат телефонен контакт с 

родителите на класовете си и дават необходимите разяснения по 

отношение на мерките и спазването им в условия на епидемиологична 

обстановка. 

 
6. Възпитателни мерки: 

6.1. Провеждане на периодични разговори-беседи в рамките на 5-10- мин. 

съобразени с възрастовите особености на учениците за правилата, 

личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на 

епидемия. 

6.2. Изработване на правила за спазване на хигиена, физическа дистанция 

и носене на защитни средства във всяка класна стая. 

6.3. Навсякъде в училищната сграда има разлепени агитационни материали, 

които напомнят на ученици за основните правила за действие в условия 

на епидемиологична обстановка, както и спазване на 

противоепидемиологичните мерки. 

6.4. При отсъствие на учител от учебни часове и липса на специалист за 

неговото заместване, в часете влизат педагогическият съветник, 

психологът или член на ръководството на училището и освен теми 

свързани с гражданското образование, беседват с учениците и по 

ежедневни теми свързани с мерките в епидемиологична обстановка, 

тяхното спазване или неясни и трудно разбираеми теми свързани със 

самия ковид-19. 

 
7. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние: 

7.1. Когато учениците от отделна паралелка по решение на РЗИ в резултат 

на положителен PCR-тест на ученик от паралелката са поставени под 

карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на 

карантината след което се връща обратно в училище. 

7.2. 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 със 
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заместващ учител за периода на карантината след което се връщат 

обратно в училище. 

7.3. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече 

от една паралелка поради положителен резултат от PCR-тест, РЗИ 

определя дали учениците от всички паралелки преминават към обучение 

в електронна среда за времето на карантината след което се завръщат 

обратно в училище. 

7.4. При заболеваемост от 10% от един випуск, целият випуск преминава в 

обучение от разстояние в електронна среда. 

7.5. При тъмночервен сценарий за областта всички извънкласни дейности 

се провеждат онлайн или се отлагат. При влизане в тъмночервена зона по 

решение на РЗИ всички излизат в обучение от разстояние в електронна 

среда. 

7.6. Преминаване към обучение в електронна срада от разстояние за 

отделен ученик се допуска по здравесловни 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 уроците. Родителя подписва 

съответна декларация за това. 

7.7. При наличие на тестове, предоставени от РЗИ, персонала се изследва 

периодично по желание. 

 

 
8. Организация на учебния процес в училище: 

8.1. Класни стаи: 

 Отказ от кабинетна система и определяне на класни стаи за 

различните паралелки при което учителите се местят, а не 

учениците. 

 Ограничаване използването на кабинети, като изключение правят 

кабинет ИКТ, Професионално обучение и физкултурен салон. 

 Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж – 1,2 

клас – 1 етаж, 3-4 клас – 2 етаж. 
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 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато 

метереологичната обстановка позволява това. 

8.2. Коридори и стълбища: 

 Движението е обозначено за еднопосочно придвижване. 

8.3. Междучания. Тоалетни/санитарни помещения: 

 Различно начало на учебните занятия и различен график на 

междучасията за начален и прогимназиален и гимназиален етап. 

8.4. Входове: 

 Пропускателния режим се осъществява от длъжностно лице; 

 Медицински филтър се осъществява от медицинският спиалист на 

училището, а при отсъствие от негова страна, от длъжностното 

лице на входа. 

 

 

 

 

 
Планът е приет на заседание на ПС с Протокол №11/14.09.2022г. 

и е утвърден със Заповед №5/15.09.2022г. на Директора на училището. 


