
П Р А В И Л А 

 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО 

ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” 

ВАРНА 

 

Настоящите Правила на ОУ „Стоян Михайловски” са насочени към защитата и 

опазване здравето на  учениците и педагогическите специалисти  при организирането и 

провеждането на педагогическо взаимодействие под формата на присъствени дейности. 

В условията на извънредната ситуация ОУ „Стоян Михайловски” въвежда   най-

адекватните мерки за осигуряване на безопасна среда, позволяваща присъствието на   

учениците на територията на учебното заведение  за осъществяване на допълнително 

обучение, консултации по учебни предмети и занимания по интереси, когато не е 

възможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда.  

1. Заместник-директорът по административностопанска дейност 

организира  работата на лицата, които отговарят за пропускателния режим, за 

хигиената в сградата и контролира: 

1.1.Проветряването на всички помещения често за поне 10 мин. – сутрин, преди 

пристигане на  учениците, по време на излизане в почивки, при почистване на 

помещенията и в края на работния ден. 

1.2.Дезинфекцията на помещенията поне четири пъти дневно. 

1.3.Почистването на санитарните помещения с почистващи препарати и 

дезинфекцирането им най-малко три пъти дневно. 

1.4.Почистването и дезинфекцирането на чинове/маси, столове и други повърхности и 

точки за контакт най-малко два  пъти дневно. 

1.5.Изпразването на кофите за отпадъци поне три пъти дневно и последващо измиване  

и дезинфекциране. 

1.6.Ползването на дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за 

които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната 

страница на Министерството на здравеопазването. 

1.7. Определя лице от непедагогическия персонал, което с безконтактен термометър 

измерва температурата на всеки ученик, с който по график се  провежда присъствено 

обучение и/или консултация, на родител или на служебно лице. 

1.8. Определя лице от непедагогическия персонал, което  допуска влизане на ученици в 

сградата само при спазване на разстоянието, определено с червена линия. 

1.9. Служителят изпълняващ задължения на портиер вписва в дневника имената на 

учениците, влезли в сградата. 



1.10. Изготвя заедно с медицинското лице в училище протокол за почистване и 

дезинфекция, като почистването и дезинфекцията не се извършват в присъствието на 

ученици. 

2. Педагогическите специалисти, медицинските специалисти и 

непедагогическият персонал:  

2.1.Запознават се срещу подпис поне един ден преди отваряне на училището за 

присъствени дейности с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и  

стриктно ги спазват. 

2.2. Измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства 

(маска/шлем) веднага след влизане в училището. 

2.3. Педагогическите специалисти организират в групи с не повече от 10 ученици: 

2.3.2. допълнително обучение по учебни предмети за ученици, които по време на 

дистанционното обучение в електронна среда са работили с учебни материали 

на хартиен носител, и за които са необходими консултации за  преодоляване на 

обучителните затруднения; 

2.3.3. консултации по БЕЛ и Математика за ученици от седми клас, на които 

предстоят писмени изпити от НВО; 

2.3.4. занимания по интереси 

2.4. Училищният психолог организира занимания и дейности, които подкрепят 

емоционалното развитие и преодоляване на тревожността у учениците, свързана с 

извънредната ситуация. 

2.5. Класните ръководители на учениците от седми клас изпращат по електронен път   

служебната бележка, с която  ученикът се допуска до изпит по БЕЛ и по Математика; 

2.6. При спазване на всички противоепидемични мерки, по график, определен от 

директора, класните ръководители  раздават на родителите поставени в прозрачен плик 

удостоверения, свидетелства, заявления за ИУЧ, ЦОУД, за изучаване на чужд език от 

втори клас и за спортни дейности. Не допускат влизане на ученици и родители в 

сградата.   

3. Медицинските специалисти: 

3.1. Присъстват по време на писмените изпити от НВО за учениците от седми клас. 

3.2. Измерват с безконтактен термометър температурата на всеки ученик, квестор и 

длъжностно лице от състава на училищните комисии за подготовка и провеждане на 

НВО. 

3.2 В случай, че по време на изпита се установи ученик с внезапно проявени симптоми 

на отстри респираторни болести  и повишена температура, извеждат ученика от 

изпитната зала, в която се провежда изпита, изолират го в друга самостоятелна стая, 

където  по тяхна преценка в зависимост от тежестта на клиничните симптоми изпитът 



може да продължи. Уведомяват родителите на ученика за осигуряване на   

самостоятелен транспорт за ученика и организиране на консултация с личния му лекар. 

3.3. Когато по преценка на медицинските специалисти здравословното състояние на 

ученика е тежко, директорът незабавно се свързва с Центъра за спешна медицинска 

помощ и уведомява родителите.  

4. При провеждане на присъствени форми на обучения, занимания по 

интереси и писмени изпити от НВО родителите: 

4.1. Декларират писмено обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в 

контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат 

за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19.  

4.2. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за 

спазването на правилата на работа в училището. 

4.3. Не допускат детето си до присъствени форми в училище, ако забележат признаци 

на заболяване и/или повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса. 

4.4. Спазват утвърдените правила за провеждане на присъствени форми в училище.  

4.5. Организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, 

че то проявява признаци на заболяване. 

4.6. Осигуряват на дедето си поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по 

препоръка на лекуващия/личния лекар на детето. 

4.7. При стриктно спазване на изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и 

физическа дистанция от най-малко 1,5 м. имат право да влязат в двора на училището в 

следните случаи: 

          4.7.1. при получаване на удостоверение/свидетелство, когато за получаването му 

е необходим подпис в съответния задължителен училищен документ; 

          4.7.2. при подаване на документи за записване, регистриране за прием първи клас 

и в др. случаи, които налагат физическо присъствие на родителя; 

          4.7.3.при попълване на заявления за избираеми учебни часове, обучение при 

целодневна организация на учебния ден, изучаване на чужд език и спортни дейности; 

5. Портиерът: 

5.1. Допуска в двора на училището външни лица, родители на настоящи и бъдещи 

ученици, като контролира спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. разстояние. 

5.2. По време на присъствени дейности допуска в сградата само ученици след 

представяне на декларация от родител по образец на училището. 

            Настоящите правила да се публикуват на електронната страница на училището и 

в групите във Фейсбук. 

 

ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА 

Директор на ОУ „Стоян Михайловски” Варна 


