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Правила за безопасна среда в условията на COVID-19 

през учебната 2020/2021 година в 26. СУ „Йордан Йовков“ 
 

 

 Настоящите правила са изготвени приети от Педагогическия съвет на 26. СУ 

„Йордан Йовков“ след съвместна работа с представители на родителите – на 

Обществения съвет и на Училищното настоятелство. 

 

 1. 26. СУ „Йордан Йовков“ спазва общите здравни мерки, въведени от 

Министерството на здравеопазването и Столичната регионална здравна инспекция, като 

създава условия за спазване в най-висока степен на принципа за невзаимодействие 

между учениците от отделните паралелки. 

 2. Училището осигурява всички необходими хигиенни материали, дезинфектанти 

и консумативи с оглед гарантирането на противоепидемичните мерки. При възможност 

се осигуряват бактерицидни лампи, които не отделят озон и могат да работят в 

присъствието на хора. 
 3. Два пъти на ден – преди началото и след приключването на редовните учебни, 

занятия се извършва влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: 

подове, бюра, чинове, маси, клавиатури на компютри, дръжки на врати, ключове за 

осветление, парапети, мивки, кранове и др. Учебните стаи, кабинетите, учителската стая 

и физкултурният салон се проветряват всяко междучасие, както и по време на учебните 

часове, когато климатичните условия позволяват това. 

 4. Осъществява се постоянен строг контрол и дезинфекция на всички, които 

влизат в училище. В сградата се влиза с маска. 

 5. Не се допуска пребиваването на външни лица на територията на вътрешния 

двор и в сградата на училището, освен в случаите на служебна необходимост. 

 6. В закритите общи помещения (фоайета, коридори, стълбища, санитарни въз-ли, 

медицински кабинет, канцеларии, библиотека, столова и бюфет) всички – ученици, 

служители, родители и външни лица – носят задължително маски, които плътно 

обхващат носа и устата. Учителите и другите педагогически специалисти, които работят 

с ученици от повече паралелки, носят маска или шлем и в класните стаи по време на 

учебните часове и други занятия. 
 7. Родителите трябва да осигурят на всеки ученик по 2 броя маски на ден, 

дезинфекциращ гел за ръце/антибактериални кърпички и носни кърпи. Маските трябва 

да бъдат медицински или текстилни, двуслойни, плътно прилепващи към лицето и да 

покри-ват носа и устата. 

8. Учениците от всички възрасти, в т.ч. от подготвителната група, задължително 

носят маски в общите части на 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 им не 

е задължително, а по желание. 
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9. Всички в сградата на училището – ученици, служители, родители и външни 

лица, трябва да спазват дистанция от 1,5 – 2 м при общуването си с другите. Не се до-

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

различни паралелки. 

10. Учениците от начален етап се отделят от другите ученици, както следва: 

- децата от подготвителната група и учениците от 1. и 2. клас – на първия етаж; 

 - учениците от 3. и 4. клас – на втория етаж. 

 11. Групите за целодневна организация на учебния ден се организират само с 

ученици от една и съща паралелка, освен групата в 5. клас. 

 12. Придвижването в коридорите се извършва вдясно, като движещите се в 

противоположните посоки не се смесват. 

 13. Посещението на санитарните възли става при спазване на дистанция, 

контролирано от дежурен учител, като в  тоалетните се допускат само по трима (колкото 

са кабинките). 

 14. Във физкултурния салон и в столовата влизането става по график в 

присъствие на учител, като не се допуска смесването на деца от различни паралелки. 

 15. В библиотеката се допускат не повече от двама души едновременно при 

спазване на правилата за работа в библиотеката в условията на COVID-19. 
 16. Родителите придружават учениците от начален етап до входната врата на 

вътрешния двор, а родителите на децата от подготвителната група и на учениците от 1. 

клас – до входната врата на училището. Придружители на деца със специални 

образователни потребности, които подпомагат децата си по време на учебните занятия и 

пребивават с тях в училището, се допускат в сградата само след отрицателен PCR тест и 

при задължително носене на маска или шлем както в общите помещения, така и в 

класните стаи. 

 17. Посрещането на учениците след края на учебния ден става след позвъняване 

от родителя на учителя, като се изчаква на двора, а при лошо време под козирката на 

стълбите или в преддверието. 

 18. Купони за столово хранене на учениците се закупуват в четвъртък и петък за 

цялата следваща седмица, както следва: 

 - за децата от детската градина и за учениците от началния етап – организирано, 

от учителя в съответната група за следобедна подготовка; 

 - учениците от прогимназията и гимназията купуват купоните си лично в 

посочените дни. 

 19. Ръководството на училището чрез електронния дневник ежеседмично подава 

информация до родителите за здравната обстановка, съгласно изискванията на Насоки-

те, дадени от МЗ и МОН. 

 20. Зала № 400 се определя за помещение за отделяне на ученици и служители със 

симптоми на заболяване. 

21. Ежедневно на входа на училището в началото и в хода на учебния/работния 

ден се прави на медицински филтър с цел недопускане в сградата на лица (ученици, 

служители или външни посетители) с видими прояви на заболяване. Филтърът се 

осъществява: 
  - от медицинската сестра – сутрин на входа при влизане на служителите и 

учениците в сградата и в първия учебен час; 

  - от учителите – в първия учебен час, както и по всяко друго време, ако 

забележат симптоми на заболяване; 

  - от охранителя на входа – при посещение на външни лица. 



 22. Извънкласните занимания със сборни групи и външни ръководители се 

отменят. Допускат се само групи с ученици от една паралелка, ръководени от 

педагогическите специалисти на училището. 
 23. Връзката между родители и учители се осъществява преимуществено по 

телефона, по електронна поща или чрез електронния дневник. Родителските срещи по 

класове ще се провеждат във виртуалните класни стаи на електронната платформа 

„Школо“. Личните срещи с учителите и със служителите се допускат, когато има 

сериозна причина за това и при спазване на противоепидемичните мерки. 

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

разстояние, обучението се осъществява във виртуалните класни стаи на електронна 

платформа "Школо“. 

 25. Родителите са длъжни да се регистрират в електронна платформа „Школо“ с 

актуален електронен адрес и телефон. 

 26. За обезпечаването на ОЕСР родителите осигуряват електронно устройство, 

включващо камера и микрофон, както и достъп до интернет. Ученик, който не включва 

камерата и/или микрофона си по време на учебен час във виртуалната класна стая, се 

счита за отсъстващ. 

 27. Родителите не изпращат децата си на училище при каквито и да било прояви 

на заболяване или здравно неразположение, а незабавно се свързват с личния лекар. 

 28. В случай на COVID-19 с семейството, при положителен PCR тест на детето 

или при поставянето на семейството в карантина незабавно уведомява директора. 
 29. Когато ученик е отсъствал по болест , той се допуска в клас само с медицински 

документ от личния лекар, в който изрично е посочено, че е здрав и може да посещава 

училище. 

 30. За случаи, които не са описани в тези Правила, се прилагат общите здравни, 

санитарно-хигиенни и организационни мерки, разпоредени от компетентен орган. 


