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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” – АСЕНОВГРАД, КВ.ДОЛНИ ВОДЕН,   

УЛ. „ЗАХАРИЯ” №36, ТЕЛ.ФАКС 0331/6-42-90, Е-MAIL:P.VOLOV@ABV.BG 

 

                                                 

 

Правилник 

 за организация на работата в ОУ “Панайот Волов“ през 

учебната 2021/2022 година 

в условията на COVID – 19 

 

 

 

МОН публикува насоки за работа, които включват общи (задължителни) и 

препоръчителни мерки и правила, които да отчетат конкретните условия в съответното  

училище. 

ОБЩИ: 

1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, 

като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. С 

избраните мерки се цели да намалим рисковете от предаване на инфекцията, 

включително чрез създаване на нагласи за здравно и социално отговорно 

поведение на децата и родителите; 

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или 

със съмнение за COVID – 19; 
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3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на 

обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или за 

цялото училище). 

4. Да осигурим  условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите 

групи. 

5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т.ч. и заради 

карантиниране. 

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. 

7. Да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване 

педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-

сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни  (класни) общности 

между учители, родители и ученици за дооборудване и др. 

8. Сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, 

областно и училищно ниво 

Ниво 1: Зелен сценарий 

14-дневна заболяемост <100 на 100 000 души на областно ниво 

Училищата работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на 

МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти 

или други служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, се 

предприемат от директора на училището, както следва: 

 При заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се 

карантинира цялата паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със 

заповед на директора на училището на основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 

10 за организация на дейностите в училищното образование. 

 При карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС. 

 В училището се осигуряват помещение и техника на учителите, които 

работят в ОРЕС с карантинирани деца и едновременно с това присъствено с 

останалите некарантинирани ученици. 

 Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния 

план и утвърдената учебна програма. За дните, отчетени като работни, се 

дължат уговорените възнаграждения съгласно колективния трудов договор 

и/или вътрешните правила за работна заплата. 
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Ниво 2: Жълт сценарий 

14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно 

ниво Училищата работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките 

на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при 

брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на 

присъствен учебен процес, директорът отправя аргументирано 

предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към 

ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда след 

решение или на педагогическия съвет, или на РЗИ, или на областния кризисен 

щаб, като уведомява съответното Регионално управление на образованието 

(РУО). 

При изготвяне на аргументирано предложение за ротация първи следва 

да премине към ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни ученици. 

В общия случай важи принципът,  че към  ОРЕС преминават  първо 

учениците в средната степен на образование. При продължаващо влошаване 

на епидемичната ситуация - и учениците от прогимназиалния етап. 

Учениците от начален етап преминават в ОРЕС в краен случай при обективна 

невъзможност обучението да продължи присъствено. 

В предложението на директора се посочва също оптимален срок за 

обучение от разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната 

обстановка и с утвърдената от регионалната здравна инспекция практика в 

такива случаи. Присъственото обучение е приоритетно за постигане на 

заложените образователни цели и за социализацията на учениците. 

Мерките на училищно ниво при наличие на единични случаи на 

заразен/и ученик/ученици, педагогически персонал са идентични с тези от 

зеления сценарий. 
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Ниво 3: Червен сценарий 

14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво 

   Училищата работят по график, разработен от МОН, за преминаване в 

ОРЕС и при спазване на задължителните и препоръчителните мерки за 

намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

Ако в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на 

COVID-19 и/или броят заболели учители води до невъзможност за 

обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, предвидени 

за тези случаи в жълтия сценарий. За ученици в риск от отпадане и ученици, 

чиито родители работят на първа линия, се допуска сформирането на 

сборни паралелки на ниво випуск за присъствено обучение по време на 

ОРЕС. Те се организират след решение на 

педагогическия съвет съобразно възможностите на училището. 

Създава се организация за максимално присъствено обучение на 

учениците със  СОП, като за тези с по-висок риск от заразяване или тежко 

боледуване по желание на родителите се организира обучение от разстояние 

от електронна среда. 

Ниво 4: Тъмночервен сценарий: 

14- дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 души на областно ниво 

Учебният процес в училищата е само в електронна среда. 

Преминаването към ОРЕС се регламентира със заповед на министъра на 

образованието и науката. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ВИРУСА : 

1. Спазване на общите здравни мерки. 

 

2. Дезинфекция на повърхностите и проветряване 

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото или след 

приключване на смяната и между двете смени) влажно почистване и 

дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки 
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на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, мивки, 

кранове и др., а при наличие на потвърден случай наCOVID – 19  тези 

мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 

4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

 Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се 

обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, работилницата, 

в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се 

дезинфекцират във всяко междучасие. 

 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училище е необходимо да 

се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезифектант, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна 

хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

 

3. Засилена лична хигиена и условия за това: 

- Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 

помещение. 

- Поставяне на автоматични дозатори за дезифектант за ръце на входа на 

училището, в учителската стая и в коридорите. 

- Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

ползване на тоалетна, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне. 

- Правилно използване на дезифектант за ръце, който се нанася върху чисти 

ръце. 

- Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, 

устата и очите. 

4. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на 

МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнесоператорите и работодателите от 

хранителния бизнес“. 

5. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията: 

- Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията.  

- Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на 

останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурство. 

- Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със 

здравните изисквания. 

- Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване  на съответните 

биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори. За 

биоцидите, които не са готови за употреба съгласно издадените от МЗ 

разрешения съвместно от медицинското лице в училището и / или под 

методичната помощ на РЗИ. 
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6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни 

паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. 

- Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на 

паралелката. 

- При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на МЗ. 

 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ 

А)         Дистанция между учениците от различните паралелки – учениците от 

начален и прогимназиален етап учат в различните крила  на училището (старо и ново); 

        1.   За всяка паралелка  се определя следната класна стая: 

            1А. клас – на първия етаж              

            2А. клас – на първи етаж;              2Б. клас – втория етаж;                                

        3А. клас – на втория етаж;           3Б. клас – на втория етаж;                                                              

            4А. клас – на трети  етаж; 

5А клас – 21 стая на втория   етаж;          6А  клас – 25 стая на втория етаж; 

7А клас – 35 стая на третия етаж              7Б клас – 31 стая на третия ет 

- Провеждане на  максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

- Използване на един/-а  учебен  чин/маса от един ученик и разполагане на 

местата за сядане на учениците  според възможностите в стаята. 

- Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред  

маси на учениците с цел спазване на дистанция от поне 1,5м. 

- Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден 

в рамките на паралелката. 

2. Вход. Коридори и стълбища. 

       - Учениците от 1. , 2., 3. и 4. клас  влизат през южния вход на новата сграда; 

      - Учениците от 5А. и 7Б. клас  влизат през централния вход на старата сграда; 

      - Учениците от 6А и 7А. клас влизат през северния вход на старата сграда. 

 Влизането и излизането в сградата на училището става последователно, по 

класове, без струпване на входовете, при спазване на дистанция и под наблюдение на 

дежурните учители. 
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3. Стълбища:  Начален етап ползват едно стълбище; следват реда на етажите: 

Първи етаж –  1А  клас и 2А  клас                    

Втори етаж -   2А клас, 3А клас, 3Б клас 

Трети етаж – 4А клас 

Прогимназиален етап: 

6А и 7А клас ползват източното стълбище 

5А и 7Б  клас  - централното стълбище. 

Придвижването по стълбите и коридорите е вдясно. 

4. Междучасия: 

Начален етап: 

В първи и втори клас междучасията са по 15 мин.; голямо междучасие – 25 мин. 

след втория час. 

От втори до четвърти клас – 10 минути; голямо – 20 мин., след втория час 

Прогимназиален етап: 

Междучасията са по 10 мин., голямото – 20 мин., след третия час. 

5. Стол и бюфет 

 Храненето на учениците от начален етап става по следния график: 

 Първи клас – в класните стаи; втори клас – 12,15 ч,. в столовата; 

 трети клас – 13,10 ч. в столовата; четвърти клас – 13,30 ч. в столовата. 

- В ученическия бюфет под наблюдение на дежурен учител  могат да влизат 

максимум трима ученици, които спазват разстояние 1,5 м помежду си.  

- Не се допуска споделяне на храни и напитки. 

- В голямото междучасие храненето може да бъде в училищния двор, като се 

обособяват следните зони: 

1.клас,  2. Клас, 3.клас и 4 клас. – пред южния вход на новата сграда. 

5д.кл.  – в градинката с пейките. 

6А клас. – на площадката с географската  карта. 

7А клас и 7Б клас.  – на спортната площадка; 

Не се разрешава на учениците да напускат двора на училището по 

никакъв повод. Закуски могат да си внесат от вкъщи или да си закупят 

преди първия час, идвайки към училище. 
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6. Училищен двор 

 - Не се разрешава влизането на външни лица, включително и на 

родители, в двора и сградата на училището. При неотложни обстоятелства 

родителите се обаждат на класния ръководител или на директора, придвижват се до 

маркирани зони за достъп на родители в двора и в близост до входовете на училището. 

Родителите подписват декларация, че децата им нямат право да напускат двора 

на училището до края на учебните занятия. 

 - Допускане на придружители на деца със СОП (поименно упоменати) в 

училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 

В ОУ „П. Волов“ за учебната 2020/2021 год. се допускат родителите на: 

Байрям Хашим -  1А клас; Иса Мехмедали  - 1А клас;  Елиф Кадир – 2А. клас;  

Орхан Мурадов – 6А клас; Ефе Реджеп – 6А клас; Синди Скечелиева - 7А клас.  

7. Недопускане на външни лица в двора и през почивните дни. Комуникация. 

Учителска стая. 

 За недопускането на външни лица в двора и през почивните дни разчитаме на 

съдействие от кметсвото.  

 Учителска стая – ограничаване на близката комуникация между учители и на 

престоя им в учителската стая. 

 По-голямата част от комуникацията се осъществява в електронна среда, а при 

необходимост от пряка се спазват изискванията за дистанция и носене на маски. 

 Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ. 

 Провеждане на срещи с родителите, събрания на обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети – в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация – в по-голямо помещение при спазване правилата на МЗ. 

9. Часовете по физическо възпитание се провеждат на открито, съобразно 

метеорологичните условия, като се допускат максимум две паралелки 

едновременно на спортната площадка. 

 

Б. Подпомагане на комуникацията между РЗИ – Асеновград и 

училището: 
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- Предварително уточняване между училището и РЗИ – Асеновград на имената, 

телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете 

институции. 

- Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови 

бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището 

да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID – 19. 

- Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с 

отметки за порердността от задължителни стъпки, които предприема училището 

при съмнение или случай на COVID – 19, както и за отговорните лица. 

 

 В. Подпомагане на преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние: 

- Създаване на групи за бърза комуникация: 

 Директор – учители – отгов. Б. Аргирова; нач. учител – Д. Кърчева 

Учители  - родители – отг. всички класни ръководители; 

Учител -  ученик – да се избере отговорник  във всяка паралелка. 

- Електронни  часове и междучасия. 

Следват се указанията на РУО. 

- Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет. 

- Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 

ученици, родители за ОЕСР и на ресурси. 

 

 

 Учители  - родители – отг. всички класни ръководители; 

             Учител -  ученик – да се избере отговорник  във всяка паралелка. 

- Електронни  часове и междучасия. 

- Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет  

- Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 

ученици, родители за ОЕСР и на ресурси. 

  

 


