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УТВЪРЖДАВАМ: НЕЛИ ДОШМАНОВСКА 

   Директор на ОУ „Христо Смирненски” 

   гр. Червен бряг 

 

МЕРКИ 

за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19  

в ОУ „Христо Смирненски“ – Червен бряг  

за учебната 2021/2022 година 

 Настоящите мерки са разработени съгласно Насоки за обучение и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка в училищата, определини от МОН и МЗ и решение на 

педагогическия съвет, протокол № 9 от 14 септември 2021 г. 

 I. Организация при влизане в сградата на училището 

 1. Влизането и излизането в сградата на училището се осъществява при определени правила 

без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра. Учениците от I – IV клас 

/начален етап/ и V – VII клас /прогимназиален етап/ влизат и излизат от два различни входа на 

училището, с осигурен пропускателния режим от Юлия Ангелова, фелдшер и Стефан Христов, 

невъоръжена охрана. 

 2. Учениците се придвижват от входовете на училището до класните стаи по определения 

за тях коридор. Учениците от I и IV клас се обучават в класни стаи на първия етаж, учениците от II 

и III клас – на втори етаж, а учениците от V – VII клас съответно на трети и четвърти етаж.  

 3. Всички ученици, преподаватели, служители и граждани задължително влизат в 

сградата на училище с предпазно средство – маска. 

 4. Всички ученици, преподаватели, служители и граждани влизат в сградата след  

задължително преминаване след дезинфекция на ръцете с дезинфектант. 

 5. Всички ученици, преподаватели, служители и външните за училището лица (родители, 

представители на институции, граждани) носят маска или шлем задължително в общите закрити 

части на училищната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, 

медицински кабинет, учителска стая, библиотека, училищна лафка и столова (освен при хранене). 

 6. Родителите осигуряват лични предпазни средства на ученика. В случай, че ученикът 

не разполага с такава, училищното ръководство осигурява такава. 

 7. Училището осигурява лични предпазни средства /маски/ многократна употреба за 

учители и служители. 
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 8. Посещение на родител в училище се извършва само в краен случай при спазване на 

всички противоепидемични мерки и след предварителна уговорка с учител съгласно графика за 

консултации на съответния учител, утвърден със заповед на директора. 

 9. Родители/ придружители на деца със СОП в училището се допускат при строго спазване 

на изискванията за физическа дистанция,  дезинфекция и задължително носене на маски. 

 10. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в училищния двор и в сградата 

на училището чрез маркиране на зона за достъп на родители в двора и в близост до входа. При 

неблагоприятни условия тази зона е фойе на първи етаж. 

II. Дневен  режим и организация на учебния ден 

 1. Учебните часове по класове, включително и при целодневната организация на учебния 

ден, започват в различно време, по утвърдено със заповед на директора дневно разписание. 

 2. Междучасията на отделните класове 1, 2, 3, 4 и 5-7 клас се разминават. 

 3. Училището преминава от кабинетна система на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците. Кабинети се използват само при 

обучение по компютърно моделиране, информационни технологии, физическо възпитание и 

спорт, зала по хореография, дейности по интереси. 

 4. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това. 

 5. Дейностите по интереси и отдих в групите за ЦДО,  както и  часовете по ФВС, УЧСД и 

хореография се провеждат на открито при подходяща метеорологична обстановка.се провеждат  

на открито при подходяща метеорологична обстановка. 

 6. При застъпване на повече часове по ФВС и неподходяща метеорологична обстановка 

часовете се разпределят: във физкултурния салон за учениците от прогимназиялен етап и в 

класната стая за учениците от начален етап. Задължително носене на защитна маска за лице, 

когато часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на закрито и да се избягват 

интензивни физически упражнения, водещи до учестено дишане. Индивидуалните технико-

тактически двигателни дейности да се организират при спазване на необходимата дистанция и по 

преценка на учителя. 

 7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси като групите за занимания по интереси се 

организират в рамките на паралелката. При необходимост от смесване на ученици от различни 

паралелки стриктно са спазват всички противоепидемични мерки - разреждане на учениците, 

осигуряване на нужната дистанция, задължително носене на маски. 

 8. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове или мероприятия, се 

прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

 9. Всички учители, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап 

носят задължително маска в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен 

салон) или спазват дистанция от поне 1,5 м. от първите редове или чинове по време на обучение. 

 10. Провеждане на беседи в часа на класа за създаване на навици за миене на ръцете със 

сапун и вода след посещение на тоалетна, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне. 

 11. Инструктаж от класните ръководители за правилно използване на дезинфектант за ръце, 

който се нанася върху чисти ръце и елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на 

лице, нос, уста и очи. 

 12.  Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, в часа на класа 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота  



 

на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19, за спазване и съблюдаване на 

правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към 

себе си и към останалите. 

 13. Свободен режим на ползване на тоалетните, за да не се създават условия за струпване на 

ученици. 

 14. Библиотеката да се посещава при спазване на необходимата дистанция и недопускане на 

повече от двама ученици. 

 

 III. Стол и училищна лафка 

 1. Учениците от І – ІV клас закусват (безплатна закуска) по график. 

 2. Класният ръководител взема закуските на класа от стола на училището и при подходяща 

метеорологична обстановка организира хранене на учениците на двора като следи да няма 

струпване на ученици от други паралелки/класове. 

 3. Класните ръководители на паралелките от І – ІV клас определят зони за хранене за 

отделните паралелки в стола, където се хранят учениците при неподходяща метеорологична 

обстановка. Да не се допуска споделяне на храни и напитки. 

 4. Учителите в групи за ЦДО І – ІV клас организират хранене на учениците в стола (обедно 

хранене) при спазване на всички противоепидемични мерки – измиване и дезинфекция на ръцете 

преди хранене, недопускане на опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не 

си взаимодействат) – по график. 

 5. Учениците от V – VІІ клас посещават училищната лафка само в междучасията определени 

в графика за съответния клас и при спазване на всички противоепидемични мерки (маска и 

дистанция). 

 6. Поставяне на маркери, които да не допускат образуване на опашки от близкостоящи 

ученици.  

 

 IV. Комуникация 

 1. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската 

стая. 

 2. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация (провеждане на 

екипни срещи, педагогически съвети) се спазват изискванията на физическа дистанция и носене 

на защитни маски. 

 3.Събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети се провеждат в 

електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение (заседателна зала), 

което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

 4. При необходимост екипни срещи се провеждат в учителската стая за отделните степени на 

основното образование – начална и прогимназиална и при спазване на противоепидемичните 

мерки (носене на лично предпазно средство и спазване на дистанция).  

 5. Класните ръководители /учителите осъществяват комуникация с родителите предимно с 

електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна 

уговорка и при спазване на изискванията на Министерство на здравеопазването. 

 6.  Родителите изчакват децата пред сградата на училището спазвайки изискванията за 

дистанция помежду си. 

 7. Всеки родител е длъжен да предостави на медицинското лице в училище актуална 

информация за здравословното състояние на детето си. 

 

 V. Училищни автобуси 

 1. Извозването на учениците от и до ОУ „Христо Смирненски“ се осъществява по график  



 

 

утвърден със заповед на директора на училището и при спазване на задължителните мерки за 

ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19. 

 2. Всички пътуващи ученици, придружаващи служители, шофьор на училищен автобус и 

външните за училището лица (родители/настойници/ придружители на ученици със СОП) 

задължително носят маска в училищния автобус. 

 3. Преди и след всеки курс училищните автобуси се дизенфекцират и почистват от 

шофьорите на превозните средства.    

  

 VI. Дезинфекция на повълхностите и проветряване 

 1. На входа на училището са поставени безконтактни диспенсери за дезинфекция на ръце. 

 2. В санитарните възли на всеки етаж има тоалетен сапун и дизенфектант. 

 3. Хигиенистите в училището ежедневно двукратно (преди началото на учебните занятия и 

след приключването им) извършват влажно почистване и дезинфекция на критични точки – 

подове в класните стаи, коридори, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, 

тоалетни чинии, мивки, кранове и други. 

 4. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия се увеличават. 

 5. Класният ръководител поставя задължително седмичното разписание на видно място в 

класната стая, в която се обучава класа. 

 6. Всеки преподавател почиства преди началото на учебния час в съответната класна стая 

мишка на компютър/лаптоп и/или дистанционно на мултимедийното устройство. 

 7. Хигиенистът, дежурен на етажа,  контролира наличието на течен сапун в санитарните 

помещения и дезинфектант и при необходимост от зареждане информира домакина. 

 8. Преди началото на всяко междучасие учителите отварят прозорците за проветряване на 

класните стаи като задължително спазват правилата за безопасност (не се надвесват и не се 

качват на прозорците).  

 9. Стриктно спазване графика за дежурство на учителите и хигиенистите по коридорите. 

 10. Дежурните учители контролират учениците за правилното движение по коридорите и 

носенето на маска или предпазен шлем в коридорите. 

  

 VII. Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището 

 Стриктно спазване на т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от задължителните протоколи за поведение при 

съмнение или случай на COVID-19 в училището съгласно Насоките за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

 Информирането на родителите и училищната общност за промените в седмичното 

разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), 

графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой 

болни от COVID – 19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители да се осъществява 

чрез публикации в сайта на училището, както и чрез съобщения в електроння дневник или други 

електронни приложения. 

 Своевременно отразяване на информацията за карантинирани и заболели ученици, педагогически и 

непедагогически специалисти в базата данни „Карантина“ на МОН.          

 Спазване на сценариите в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, областно и 

училищно ниво: Ниво 1 „Зелен сценарий“, ниво 2 „Жълт сценарий“, ниво 3 „Червен сценарий“ и ниво 

4 „Тъмночервен сценарий“. 

  



 

VIII. Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение от 

разстояние в електронна среда 

За целите на обучението в електронна среда в ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг се 

използва електронната платформа Школо: електронен дневник и виртуална класна стая.  

Осигуряване на технически устройства и на интернет достъп за ОРЕС по предварително 

подадена информация на класните ръководители. 

      IX. Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в  електронна среда 

      Организиране на обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и 

допълнително обучение по отделни учебни предмети на  ученици в продължително обучение от 

разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване на учебното съдържание, на 

ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.  

     Общата подкрепа за личностно развитие да се осъществява под формата на допълнително 

обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат 

извън редовните часове, чрез занимания по интереси, логопедична работа, грижа за здравето, 

ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, както и за ученици, 

които не владеят български език. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на 

образователни дефицити да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени 

пропуски при усвояване на учебното съдържание. 

      Да се организират  посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за 

екипни проекти в класа, училището, между училища за учениците с цел преодоляване на 

последствията от продължителната социална изолация, както и да се даде възможност за 

осигуряване подкрепа от страна на       педагогическия съветник и психолога в училище. 

 Настоящите Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на  COVID – 19 в ОУ 

„Христо Смирненски“, град Червен бряг са приети на заседание на Педагогически съвет № 9  от 14 

септември 2021 г. 

 


