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26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 
телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

Организация на дейностите 

за осигуряване на безопасна среда в условията на COVID-19 

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

 

 

1. Основни задачи 

 

1.1. Осъществяване на набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на 

инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговор-

но поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието. 

1.2. Бърза реакция съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял 

или със съмнение за COVID-19. 

1.3. Създаване на организация за превключване на обучение в електронна среда 

от разстояние (за отделни паралелки или за цялото училище) при указания от здравните 

власти и съобразно решенията на областния кризисен щаб за борба с COVID-19. 

1.4. Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за учениците, в 

т.ч. от рисковите групи. 

1.5. Осигуряване на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за уче-

ниците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и поради по-

ставянето им под карантина. 

1.6. Поддържане на положителен психоклимат на работа и учене, ограничаване и 

овладяване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. 

1.7. Създаване на условия за спазване в най-висока степен на принципа на невза-

имодействие между учениците от различните паралелки и групи. 

 

2. Мерки 

 

2.1. Прилагане на задължителните мерки, определени от Министерството на 

здравеопазването (МЗ) и от Министерството на образованието и науката (МОН), опре-

делени в Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 

2020/2021 година в условията на COVID-19. 

2.2. Спазване на общите здравни мерки, въведени от МЗ и Столична регионална 

здравна инспекция (СРЗИ). 

2.3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове), както следва: 

 - Носенето на маска или шлем е задължително за всички (ученици, учи-

тели и други служители, както и за външни лица) в общите закрити части на учебната 

сграда – преддверие, фоайета, коридори, стълбища, санитарни възли, медицински каби-

нет, учителска стая, канцеларии, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене). 

  - Носенето на маска или шлем в класните стаи и физкултурния салон е 

задължително за учителите, които преподават в повече от една паралелка, както и за 

другите педагогически специалисти, които имат контакт с ученици от различни пара-

лелки. 
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  - Носенето на маска или шлем за учениците в класните стаи е по жела-

ние, но не е задължително. 

  - Носенето на маска или шлем в класните стаи от учителите, които пре-

подават само на една паралелка, не е задължително, но се препоръчва. 

  - На двора носенето на маска или шлем не е задължително. 

 2.4. Личните предпазни средства (маски и/или шлемове) се осигуряват: 

  - за учениците – от техните родители; 

  - за служителите (педагогически специалисти, администрация и помощен 

персонал) – за сметка на училищния бюджет (шлемове). 

 2.5. Училището осигурява резерв от маски, които предоставя в краен случай на 

учениците, които нямат или предпазното им средство е неподходящо. Маски от резерва 

могат да бъдат предоставени и на външни посетители, ако те не са си осигурили. 

2.6. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 

2.6.1. Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) 

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

маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, мивки, кранове и 

др. 

2.6.2. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекци-

онните мероприятия се увеличават до 4 пъти на ден. 

2.6.3. Използват се само дезинфектанти, които отговарят на изискванията на 

компетентните органи. 

2.6.4. Учебните стаи, кабинети, учителската стая и физкултурния салон се про-

ветряват всяко междучасие. Проветряване може да се осигурява и по време на учебните 

часове, ако климатичните условия позволяват това. 

2.6.5. Повърхностите, мишките и клавиатурите в компютърните кабинети се де-

зинфекцират след всеки клас. 

2.7. Засилена лична хигиена и условия за това: 

2.7.1. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помеще-

ние, както и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

2.7.2. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на 

училището, в учителската стая и в коридорите. За правилната им употреба отговарят 

дежурните учители. 

2.7.3. Хигиенистите следят за изразходването и своевременното осигуряване на 

течен сапун и тоалетна хартия в тоалетните, както и за регулярното изхвърляне на бок-

лука. 

2.7.4. Провеждане на здравни беседи с учениците по повод създаване на навици 

за лична хигиена. 

2.8. Създаване на организация за ползването на столовата и бюфета 

2.8.1. Определяне на график за ползването на столовата и бюфета по класове. 

2.8.2. Осигуряване на контрол от дежурен учител и учител в група за целодневна 

организация на учебния ден. 

2.9. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни 

паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. 

2.9.1. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелка-

та, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на 

учениците и осигуряване на нужната дистанция (1,5 – 2 м), която да не позволява пряко 

взаимодействие между тях. 

2.9.2. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прила-

гат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 
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3. Вътрешноучилищна организация за спазване на правилата във връзка с 

епидемията 

3.1. Създаване на оперативен щаб за организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията. 

3.2. Разпределяне на отговорностите и задълженията на персонала, включително 

задълженията и графиците на дежурните учители. 

3.3. Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здрав-

ните изисквания в училището чрез информация на училищния сайт, здравни беседи и 

инструктажи. 

3.4. Ежеседмично подаване на информация до родителите за здравната обстанов-

ка в училището чрез електронния дневник. 

3.5. Актуализиране и редовно поддържане на база-данни с електронните адреси 

и телефони за връзка с родителите. 

3.6. Определяне на стая (зала № 400) за отделяне на ученици и служители със 

симптоми на заболяване. 

3.7. Осъществяване на медицински филтър на входа на училището с цел недо-

пускане 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. 

3.8. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19. 

3.9. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина 

на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19 и за послед-

ващите мерки. 

 

4.Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстоя-

ние (ОЕСР) 

4.1. Училището преминава към ОЕСР, ако бъдат достигнати праговите стойнос-

ти, определени от МЗ и след разпореждане на компетентен орган. 

4.2. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учени-

ците. 

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

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

ката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото сед-

мично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в учили-

ще. 

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

ставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в елек-

тронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за перио-

да на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

4.5. В случаите на отсъствие от работа на начален учител поради положителен 

резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електрон-

на среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за 

периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

4.6. В случаите на отсъствие от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък неза-
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щитен контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези 

паралелки преминават към ОЕСР по разпореждане на СРЗИ за времето на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена 

дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище 

със заместващ учител. 

4.7.При обявяване от компетентните органи в град София, региона или страната 

на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства 

учениците в преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извън-

редните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 

4.8. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен уче-

ник се допуска по здравословни причини в случай, че отсъствието му е за период до 30 

дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични въз-

можности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съу-

чениците си от класа, като:  

- ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока; 

- учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с уче-

ниците в реалната класна стая; 

- включването на ученика чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъщес-

тви пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая; 

- ученикът не подлежи на оценяване; 

- формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна. 

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и мик-

рофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължител-

но е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците. 

 

5. Вътрешноорганизационни мерки на 26. СУ „Йордан Йовков“ 

5.1.През учебната 2020/2021 г. 26.СУ “Йордан Йовков“ осъществява обучение в 

следните форми на обучение: дневна, индивидуална и самостоятелна. Преминаването 

към индивидуална и самостоятелна форма се осъществява съгласно изискванията на За-

кона за предучилищното и училищното образование, действащите към него наредби и 

съгласно Правилника за устройството и дейността на 26. СУ „Йордан Йовков“. 

5. 2.Училището осигурява всички необходими хигиенни материали, дезинфек-

танти и консумативи с оглед гарантирането на противоепидемичните мерки. При въз-

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

в присъствието на хора. 

5.3. В сградата на училището не се допускат лица (ученици, служители, родите-

ли или външни лица) с видими прояви на заболяване. 

5.4. Всички, които влизат в сградата – ученици, служители, родители и външни 

лица – задължително поставят маска на лицето си и си дезинфекцират ръцете. Маските 

трябва плътно да прилепват към лицето и да покриват носа и устата. 

5.5. В закритите общи помещения (фоайета, коридори, санитарни възли, меди-

цински кабинет, библиотека, столова и бюфет) всички – учениците, служителите и вън-

шните лица – задължително носят маски. 

5.6. Родителите на всеки ученик осигуряват 2 броя маски за ден – медицински 

или текстилни, двуслойни. Препоръчва се да осигурят и антибактериални кърпички/де-

зинфекциращ гел за ръце и сухи кърпички. 

5.7. В класните стаи учениците носят маски само по желание. По време на хране-

нето в столовата учениците не носят маски. 

5.8. Учениците от начален етап се отделят от другите ученици, както следва: 
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 - децата от подготвителната група и учениците от 1. и 2. клас – на първия 

етаж; 

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

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

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

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

противоположните посоки не се смесват. 

5.11. Посещението на санитарните възли става при спазване на дистанция, конт-

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

кабинките). 

5.12. Във физкултурния салон и в столовата влизането става по график в присъс-

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

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

спазване на правилата за работа в библиотеката в условията на COVID-19. 

5.14. 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 образова-

телни потребности, които подпомагат децата си по време на учебните занятия и преби-

вават 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. 

5.15. Посрещането на учениците след края на учебния ден става след позвънява-

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

стълбите. 

5.16. Забранява се пребиваването на външни лица на територията на вътрешния 

двор и училищната сграда, освен по служебен въпрос при стриктно спазване на проти-

воепидемичните мерки, посочени по-горе. 

5.17. Извънкласните занимания със сборни групи и външни ръководители се от-

менят. Допускат се само групи с ученици от една паралелка, ръководени от педагоги-

ческите специалисти на училището. 

5.18. 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 осъществяват, когато има 

сериозна причина за това и при спазване на противоепидемичните мерки, посочени по-

горе. 

5.19. Когато по разпореждане на компетентните органи се преминава към работа 

от разстояние, обучението се осъществява във виртуалните класни стаи на електронна 

платформа "Школо“. 

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

с актуален електронен адрес и телефон. 

5.21. 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. 

 5.22. Когато ученик е отсъствал по болест, за да се допусне в клас, той е длъжен 

да представи с медицински документ от личния лекар, в който изрично е посочено, че е 

здрав и може да посещава училище. 

 


