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Приложение 1

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

І. В условията на извънредна епидемична обстановка училището прилага следните

задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция:

1. Училищна сграда и училищен двор:

1.1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване

● Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно

почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на

врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди,

екрани;

● Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на

потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в

зависимост от обектите;

● Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по

график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни

салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна

хартия;

● Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, компютърна периферия

(мишки, клавиатури и др.) и инструменти през всяко междучасие;

● Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;

● Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по

време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните

условия;

1.2. Класни стаи и организация на учебния процес:
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● Модел на класна система за обучение - отказ от кабинетната система и

определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което

учителите се местят, а не учениците;

● Ограничено използване на кабинети (само при липса на други възможности за

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ

кабинет, физкултурен салон).

● Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.

● Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната

обстановка позволява това.

● Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на

учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на

първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време

на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от

една паралелка.

● При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна

организация на учебния ден в рамките на паралелката, когато броят на учениците

и ресурсите на училището позволяват това; .

● Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране

при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.

1.3. Входове, коридори и стълбища:

● Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

● Регулирано влизане и излизане в сградата на училището, без струпване на входа

и при спазване на дистанция.

● Отваряне на двата входа за достъп до училищната сграда с осигурен

пропускателен режим на всеки отворен вход и определяне кои

класове/паралелки преминават през съответния вход без струпване на деца и

учители и при спазване на дистанция;
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1.4. Междучасия. Санитарни помещения. Стол и бюфет:

● Максималният брой ученици, които могат да използват санитарните помещения е

според броя клетки. Дежурните учители не допускат струпване на ученици.

● Храненето в столовата се извършва по строго определен график.

● Обслужващият персонал в столовата има грижата за регулярната дезинфекция на

помещението.

● Спазване на дистанция в зоната на училищния бюфет, недопускане на опашки от

близкостоящи ученици.

● Недопускане на споделяне на храни и напитки.

● Хранене в училищния двор при подходящи метеорологични условия в

обособените за това зони за всяка отделна паралелка. При неблагоприятни

метеорологични условия храненето се извършва в класната стая при спазване на

хигиенни правила.

1.5. Достъп до училищния двор и училищната сграда:

Училищен двор и училищната сграда:

● Достъпът на учениците до училищния двор се извършва само през централния

вход.

● Ограничава се достъпа на външни лица в сградата на училището и училищния

двор в рамките на учебния ден.

● За придружителите на учениците от начален етап се определят зони за достъп в

училищния двор и в близост до входа на училищната сграда.

● Разделяне на училищния двор на зони за отделни паралелки.

● Провеждане на повече занятия на открито когато метеорологичните условия

позволяват това.

● Провеждане на учебни занятия извън училищната сграда, когато това е удобно,

мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за

придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).
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● В почивни и празнични дни в училищния двор не се допускат външни лица.

● Придружители на ученици със специални образователни потребности се

допускат в училищната сграда само при строго спазване на изискванията за

физическа дистанция, дезинфекция и ползване на лични предпазни средства.

В сградата на училището не се допускат:

● ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване,

наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и

чиито родители не са изразили  съгласие за изследване два пъти седмично;

● лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили

съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с

неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не

разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на

антитела или отрицателен резултат от  лабораторно изследване;

● лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на

учениците.

1.6. Комуникация. Учителска стая.

● В учителската стая не се допускат повече от петима учители. Допустима

продължителност на престоя е 40 мин.

● Комуникацията между педагогическите специалисти се осъществява в

електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи, облачно

пространство и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват

изискванията на физическа дистанция и носене на лични предпазни средства

(защитни маски).

● Комуникация с родителите се осъществява предимно в електронни средства, а

индивидуалните срещи и консултации се провеждат след предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗ.

● Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи

събрания и педагогически съвети се провеждат в електронна среда, а при нужда
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от пряка комуникация - в по-голямо помещение, което гарантира спазване на

правилата на МЗ.

1.7. Други помещения - физкултурен салон, библиотечно-информационен център:

● Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно

провеждане на часовете на открито. При неблагоприятни метеорологични

условия занятията се провеждат в класната стая на паралелката. При

невъзможност, поради спецификата на сезона или други неблагоприятни

метеорологични условия, във физкултурния салон се провеждат часовете само на

една паралелка.

● Ресурсите на училищната библиотека се използват по предварителна заявка.

● Библиотечно-информационният център в училището се ползва от двама ученици

едновременно, при условие, че са на отстояние един от друг поне 1,5 м.

1.8. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ се приемат един път седмично.

2. Лична хигиена

2.1. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;

2.2. Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в

класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на

училището;

2.3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;

2.4. Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне

на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с

оказана методична помощ от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ). За

биоцидите, които не са готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно

издадените от МЗ разрешения.

3. Носене на защитна маска за лице

3.1. Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически
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персонал в училищата, носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението

им в училището, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с

неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19.

3.2. Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице

извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета

и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и

персонал.

3.3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за  лице

и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на

ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните  на

изследване.

3.4. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от

техните родители, а за учителите – от училището. Училището осигурява защитни маски

за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.

3.5. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в

следните случаи:

- в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

- за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
- за ученици със специални образователни потребности, при които има

установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и

становище от  личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

3.6. При желание на родителите, децата от предучилищните групи или учениците от

начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на целия им

престой в училище.

4. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19

4.1. Присъствен образователен процес в училището, в условия на достигната 14-дневна

заболяемост над 250 на 100 000 население на Столична община, за всички паралелки в
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училището се провежда при едновременно наличие  на следните условия:

4.1.1. осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за

COVID-19 в училище;

4.1.2. най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат със съгласие на

родителите за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване

на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест или разполагат с валидни

документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен

резултат от лабораторно изследване, съгласно изискванията въведени със заповед на

министъра на здравеопазването;

4.1.3. създадена организация за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти

седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и

непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези,

които притежават валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на

антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, съгласно изискванията

въведени със заповед на  министъра на здравеопазването.

4.2. Съгласието по точка 4.1.2. за малолетните ученици (до навършване на 14 години) се

изразява от техните родители, а за непълнолетните ученици (след навършване на 14

години до навършване на 18 години) от тях и техните родители.

4.3. Когато Столична община е в условия на достигната 14-дневна заболяемост с повече

от 250 заболели на 100 000 души за 14-дневен период педагогическият и

непедагогическият персонал на училището работи присъствено само при наличие на

валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за

отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два

пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19,

осигурен от училището. Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в

първия ден, в който  посещават присъствено училище.

4.4. Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището не са

осигурени достатъчно количество неинвазивни бързи антигенни тестове за всички
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ученици за изследване на COVID-19, се извършва приоритетно в следната

последователност:

4.4.1. За учениците в началния етап (I-IV клас);

4.4.2. За учениците в прогимназиален етап (V-VII клас) и XII клас;

4.4.3. За учениците от VIII до XI клас.

4.5. Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи:

4.5.1. Когато на територията на Столична община е достигната 14-дневна заболяемост

между 250 и 500 на 100 000 население и училището е осигурено с необходимото

количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, обучението се

осъществява за 50% от паралелките в училището по график за ротация, утвърден от

министъра на образованието и науката.

4.5.2. Най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за

ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от

лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на

здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи;

4.6. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците

със специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на

учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в

който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни

документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен

резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато

присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък,

изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият

присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият

присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се

извършва.

4.7. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в

домашни условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите
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не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен

резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като

родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е

отрицателен, съобразно указанията на производителя. В случаите когато присъственото

обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се

извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е

вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е

сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

4.8. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента

на вземане на слюнчена проба.

4.9. Изследването на учениците се извършва в класната стая, в която се провежда

първия учебен час с паралелката от поне две лица, определени със заповед на директора

(педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци).

Доброволци може да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които

разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела

или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на

пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени

от училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването

на указанията на производителя на съответния тест.

4.10. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и

лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

4.11. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез

измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси,

чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително

чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.

4.12. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в

предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага

процедурата от т. 2.1. на Приложение 3 от Правилника за дейността на училището.
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Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от

положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На ученика се

поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от

Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на

медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в

училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до

момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни

условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се

прилага т. 2.2. от Приложение 3 от Правилника за дейността на училището. При

липса  на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

4.13. Ученикът с установен положителен резултат от изследване в училище се допуска

отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документ за

отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.

4.14. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира

обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в зависимост от възможностите на

училището. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за

организация на дейностите в училищното образование, като родителите не подават

заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква

разрешение от началника на регионалното управление на образованието.

II. За подпомагане на комуникацията между СРЗИ и училището

2.1. Лицата за контакт при съмнение или случай на зараза с висок процент опасност

(напр. COVID-19 и др.) в училището - от страна на училището са директорът и

медицинското лице.

2.2. Форма за комуникация - електронна среда (телефон, електронна кореспонденция).

III. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

3.1. Извънкласните и извънучилищните занимания по интереси, осъществявани в
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училището с външни лектори не се провеждат до отпадане на опасността.

IV. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение от

разстояние в електронна среда (ОРЕС):

4.1. В училището функционира координационен екип, който подпомага плавното

преминаване от присъствено обучение към ОРЕС.

4.2. Междуинституционална комуникация се осъществява от директора.

4.3. Вътрешноинституционалната комуникация се осъществява двупосочно в

електронна среда чрез възможностите на технологиите.

4.4. ОРЕС се осъществява съгласно създаден алгоритъм към правилника за дейността на

училището.

4.5. Осигуряване на достъп чрез сайта на училището до разработени ресурси в подкрепа

на учители, ученици, родители за ОРЕС:

● Ръководства с инструкции за ползване на училищното облачно пространство за

обучение с домейн @44sou.eu.

● Споделено облачно пространство за учители по предметни области с линкове

към електронни ресурси, записи на видео уроци и др.

● Споделено облачно пространство за ученици с линкове към електронни

ресурси, записи на видео уроци, групови проекти на техни съученици, активно

включване в процеса на обучение и др.

● Указания за родители за проследяване на график, уроци с теми от учебното

съдържание, обратна връзка /форум или други.

● Информационна справка с дигитално учебно съдържание и електронни

ресурси със свободен достъп.
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