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УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият план определя
правилата за координиране и работа в условията на
противоепидемична обстановка като:
1.Определя процедурите и условията за администриране с цел постигане на добра
организация, превенция и намаляване на риска от заразяване с COVID 19, наблюдение и
контрол.
2.Създава условия за осъществяване на реални и ефективни мерки и контрол при
изпълнението на дейностите.
3. Урежда дейностите, свързани с:
- Превантивни мерки
- Мерки в случай на заразяване с COVID 19.

II.Превантивни мерки:
1.Строг целодневен контрол на входа на училището. Да не се допускат външни лица в това
число и родители вътре в училището.
2. Подсигуряване на дезинфектанти за всички помещения в училището.
3.Осъществяване на медицински филтър от училищния фелдшер в началото на учебния ден.
4.Дезинфекция на училището два пъти пъти дневно, като сутрин и след приключване на
учебните занятия ще се дезинфекцират всички повърхности, коридорите и помещенията, а в
голямото междучасие и на обяд – всички плоскости, с които учениците са в пряк контакт в
процеса на работата.
5.Класовете ще бъдат разпределени в класни стаи, в които ще се извършва обучението по
всички предмети.
6.Разделяне на учениците на етапи:
I eтаж – начален етап;
II етаж – прогимназиален етап.
7.Разминаване на междучасията за двата етажа. Голямото междучасие ще е по различно
време, по график.
8.Разделяне на коридорите на училището с разделителна черта за излизане и за влизане.
9.Използване на двата входа към училището с указващи табели за посоката на движение.
10.Осигуряване в санитарните помещения на топла вода, сапун и дезинфектант.
11.Учителите ще използват предпазни маски по време на учебния процес и в междучасията.

12.Учениците ще носят предпазни маски в общите помещения /маски могат да носят и в
класните стаи по свое желание/. Маските се осигуряват от самите ученици, които трябва да
имат и плик, в който да ги съхраняват, когато не ги ползват.
13.Учителите ще спазват отстояние от учениците и ще влизат в пряк контакт, само когато
това е крайно наложително.
14.Петминутка в началото на първия час за мерките за безопасност в условията на Covid –
19. Всеки учител ще има задължението да напомня в края на часа за мерките за безопасност,
които учениците трябва да спазват.
15.Редовно проветряване на класните стаи.
16.Храненето на учениците ще се извършва по график в съответното помещение за целта в
училището, при спазването на хигиенните изисквания за измиване на ръцете преди и след
хранене и дезинфекция на масите и столовете между отделните хранения, както и
проветряване, докато се дезинфекцира.
17.Строга организация на графика за дежурство, който да осигури спазването на останалите
мерки и правила.
18.Изискване за строга лична хигиена от всеки ученик, преподавател и служител в
училището.
19.Преминаването на обучение в електронна среда за
ученик ще става според
регламентираните от МОН и Здравното министерство правила.

III.Мерки при случай на заразен с COVID 19:
1.Заразен ученик:
Карантинира на класа за 14-дневен срок и преминаване към обучение в електронна среда.
Ако има ученик, който се обучава в домашни условия според зададените от МОН и
Здравното министерство изисквания, то родителят ще трябва да осигури устройство и
интернет за неговото обучение.
2.Заразен учител:
На заразения учител ще се осигурява заместник. За целта ще бъде създадена банка кадри, от
която в случай на нужда ще се търсят заместници.
При организацията на учебния процес ще се спазва седмичното разписание и нормалната
продължителност на учебния час, като ще бъде ограничаван контактът между учениците от
различни класове, колкото е възможно повече
IV. ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИТЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:
1.Достъпът на родителите до класните стаи е забранен.
2.Контактите с родителите да се провеждат по телефона. Те своевременно да уведомяват кл.
ръководител, ако детето му има признаци за заболявания и ще отсъства от училище.
V.ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДРУГИ
УЧИЛИЩНИ ЧЕСТВАНИЯ:
1. Откриване на учебната година
Тържество ще бъде организирано само за учениците от първи клас и техните родители в
двора на училището, при спазване на необходимите изисквания. Останалите ученици ще
открият учебната година по класове в класните си стаи при спазване на ограничителните
мерки.
2.До отмяната на мерките за безопасност други училищни чествания и тържества ще се
провеждат по класове и при спазването на ограничителните мерки и мерките за
безопасност.

Настоящият план е отворен и ще се променя при нови изисквания.

Светлана Илиева
Председател на комисията по Ковид 19

