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Задължения 

на членовете на училищната общност на 26. СУ „Йордан Йовков“ 

за осигуряване на безопасна среда в условията на COVID-19 

през учебната 2020/2021 година 
 

 

 I. Задължения на учениците от всички възрасти 
 

 1. Да идват по-рано за първия учебен час. 

 2. Да не се струпват на входа на училището или в училищния двор. 

 3. Да влизат в сградата с маска и след дезинфекция на ръцете. 

 4. Ежедневно да си осигуряват по 2 броя маски (мидицински или текстилни, 

двуслойни, плътно прилепващи към лицето), дезинфекциращ гел за ръце или 

антибактериални кърпичики, носни кърпи. 

 5. Да поставят маската си правилно (да покрива носа и устата) и да я носят 

навсякъде в общите помещения в сградата – коридори, стълбища, фоайета, санитарни 

въз-ли, канцеларии, библиотека, бюфет, столова, съблекални и физкултурни салони, 

освен в столовата по време на хранене. По време на учебните часове и на двора носенето 

на маска не е задължително, а по желание. 

 6. Да се придвижват по коридорите вдясно, без да се смесват с движещите се в 

противоположната посока. 

 7. При общуването си с другите да спазват дистанция от 1,5 – 2 м. Не се допуска 

струпването на големи групи на едно място, както и смесването на ученици от различни 

паралелки. 

 8. Да заемат работното си място в съответния кабинет преди началото на часа. 

 9. Да спазват ред и дистанция в библиотеката, столовата, бюфета, санитарните 

възли. 

 10. Да изчакват реда си за ползване на съблекалните преди влизане във 

физкултурния салон. 

 11. Да спазват стриктно указанията на дежурния учител. 

 12. Да не се скупчват на двора в междучасията и след учебните занятия. 

 13. Ако ученик е болен, да не идва на училище. Ако се почувства зле по време на 

престоя си в училище, да постави незабавно маска на лицето си, да се отдели в зала № 

400 до идването на родителите си и да изпълни предписанията на личния лекар до 

пълното си оздравяване. 

 14. За да бъде допуснат до учебните занятия след боледуване, да представи 

медицински документ, издаден от личния лекар, в който изрично да бъде посочено, че е 

здрав и може да посещава училище. 

 15. Когато по разпореждане на компетентните органи се преминава към работа от 

разстояние, учениците са длъжни да продължат обучението си във виртуалните класни 

стаи на електронна платформа „Школо“. 
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 16. Да участва активно в обучението в електронна среда от разстояние, като за-

дължително включва камерата и микрофона си. В случай, че не включва камерата и/или 

микрофона си, се счита, че отсъства. 

 17. Да спазва дисциплината по време на и извън учебните занятия и да не въз-

препятства работата на учителите, служителите и съучениците си. 

 18. Да спазва всички противоепидемични мерки, да поддържа висока лична 

хигиена и да се отнася отговорно към своето здраве, така и към здравето на останалите 

членове на общността. 

 

 II. Задължения на педагогическите специалисти 
 

 1. Да се запознаят с Насоките за работа на системата училищното образование 

условията на COVID-19, публикувани от МОН и с организацията на дейностите за 

осигуряване на безопасна среда в 26. СУ “ Йордан Йовков“ условията на COVID-19. 

 2. Стриктно да спазват разпоредбите на МОН и МЗ за носене на маска или шлем 

в закритите помещения на училищната сграда, в т.ч. по време на учебните часове, освен 

ако не ги провеждат на открито. Носенето на маски или шлемове по време на учебните 

занятия в клас не са задължителни за учителите, които преподават само в една паралелка. 

 3. Да следят за носенето на маски от учениците и да не допускат незащитен 

контакт. При общуването си с другите да спазват дистанция от 1,5 – 2 м. 

 4. Всеки ден в първия час да напомнят на учениците правилата за поведение в 

условията на COVID-19. 

 5. Да следят здравословното състояние на учениците и при съмнения за 

грипоподобни симптоми незабавно да изведат ученика в определеното за карантина 

място (зала № 400) и да уведомят медицинското лице, директора и родителите на 

ученика. 

 6. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на СРЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, да 

продължат обучението на учениците в електронна среда от разстояние по утвърденото 

седмично разписание за периода на карантината. 

 7. Ако по решение на СРЗИ няколко или всички паралелки в училището са 

поставени под карантина, учителят продължава обучението на учениците в тези 

паралелки в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично 

разписание за периода на карантината. 

 8. Да спазват дистанция от 2 м между бюрото и чиновете в кабинета/класната стая. 

 9. Да следят за почистването и дезинфекцията на работното място на всеки ученик 

преди излизането му от кабинета/класната стая. 

 10. Да проветряват кабинета/класната стая всяко междучасие, както и по време на 

учебните занятия, когато климатичните условия позволяват това. 

 11. Да спазват установения график за дежурства стриктно и съвестно да 

изпълняват задълженията си на дежурни учители. 

 12. Да осъществяват връзката с родителите по телефона, чрез електронна поща и 

чрез електронния дневник в „Школо“. Личните срещи да бъдат осъществявани по 

изключение, когато има наложителна причина, при стриктно спазване на 

противоепидемичните правила. 

 13. Когато са класни ръководители, да проследяват всеки случай на заболял 

ученик и да информират своевременно директора при промяна в състоянието му. Когато 

ученикът оздравее, да изискват от него медицински документ, издаден от личния лекар, 

в който изрично е посочено, че ученикът е здрав и може да посещава училище. Да не 

допускат до учебните занятия ученика, ако той не може да докаже, че е оздравял. 



 

 Задължения на родителите на ученици в 26. СУ „Йордан Йовков“ 
 

 1. Да спазват стриктно противоепидемичните мерки в 26. СУ „Йордан Йовков“. 

 2. Да обяснят на децата си защо е важно да спазват дистанция, да поддържат 

лична хигиена и да носят лични предпазни средства в училище. Да ги мотивират да 

спазват всички противоепидемични мерки. 

 3. Да осигурят на всеки ученик по 2 броя маски на ден, дезинфекциращ гел за ръце 

или антибактериални кърпички и носни кърпи. Маските трябва да бъдат медицински или 

текстилни, двуслойни, плътно прилепващи към лицето и да покриват носа и устата. Да 

научат децата си правилно да поставят маските си – така, че да покриват носа и устата. 

 4. Да не влизат на територията на училищния двор или училищната сграда без 

основателна причина, а когато се налага лична среща, да спазват стриктно въведените 

противоепидемични мерки. 

 5. Да изпращат/посрещат децата до входната врата на вътрешния двор. 

 6. Да осигурят техническо средство с камера и микрофон на всяко дете, както и 

достъп до интернет в домашни условия. 

 7. Да не изпращат децата си на училище, ако проявяват симптоми на заболяване 

и задължително да се свържат с личния лекар. 

 8. Да уведомят незабавно класния ръководител, ако детето им се разболее, както 

и за предприетите мерки за лечение и за срока на отсъствието поради болест. 

 9. След оздравяване на детето да представи на класния ръководител медицински 

документ от личния лекар за извиняване на отсъствията, в който изрично е написано, че 

детето е здраво и може да посещава училище. 

 10. Да уведоми незабавно директора в случай на заболял от COVID-19 в 

семейството, при положителен PCR тест на детето или при поставяне на семейството под 

карантина. 
 

 

 

 

 


