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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ВАРНА 
 

З А П О В Е Д 

№РД 07 – 403/ 29.05.2020г. 
 

Във връзка със Заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

относно епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на 

територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение, на осн. чл.259  ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и във връзка с указания  на МОН за 

стартиране на присъствено обучение с писмо изх. № 9105-184/ 29.05.2020г. на МОН 
 

                                                НАРЕЖДАМ : 
 

1. Дистанционното обучение продължава да се осъществява в електронна среда 

асинхронно, съгласно заповед № РД 08-382/ 27.04.2020г. с график на занятията – за всеки 

учебен ден от 09:00 до 13:30 ч. за учениците от IV – VII клас. 

2.  Продължава да се осигури за учениците, които не разполагат с устройства и/ или 

интернет, материали на хартиен носител, които да се получават/ раздават ежедневно от 

дежурни учители и медиатор по график: 

Дата Час от-до Дежурен учител и медиатор 

Всеки учебен ден  09:00 – 10:30 размножаване материали 

10:30 – 12:30 раздаване на материали 

Нина Господинова, Красимира Ноева 

Динко Гигов, Иванчо Кунчев - медиатор 
 

3. Всички учители подготвят материали по отделните учебни предмети за учениците от IV 

– VII клас изпращат ежедневно на ел. поща paisii_varna_dist@abv.bg (парола: 

coronavirus2020) материалите за размножаване и раздаване в училище за следващия ден. 

4. С цел избягване на струпване на много хора, материалите на хартиен носител да се 

раздават на пункт на входа на училището, при спазване на задължителните предписания за 

използване на лични предпазни средства, постоянна дезинфекция от непедагогическия 

персонал и осъществяване на пропускателен режим за ученици/ родители (допускане по 1 

в пункта, отстояние 2 м.) при следния график: 

Дата/ ден Час от - до Раздаване на материали на 

хартиен носител 

Всеки ден  10:30 – 11:00 IV клас 

11:00 – 11:30 V клас 

11:30 – 12:00 VI клас 

12:00 – 12:30 VII клас 
 

5. Ежедневно, до 15:00ч. пед. специалисти, които работят с учениците от IV – VII клас 

изпращат отчет до директора чрез попълване на електронен формуляр, в който отразяват 

брой на часовете за съответния ден, учебни предмети, брой на учениците, с които е 

проведено дистанционно обучение и използваната ел. платформа и ел. ресурси. 

6. Ежедневно, до 16:00ч. педагогическите специалисти, които работя от дома, изпращат 

доклад до директора чрез попълване на бланка по образец, в който отразява конкретните 

теми/ нови знания по учебни предмети, конкретните ученици, с които работят. 

7. Учителите водят седмичен регистър на дейността на учениците (кои ученици работят в 

ел. среда, кои – на хартиен носител, кои – не работят). 
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8. Учителите водят регистър на поставените оценки (с оглед успешно поставяне на 

годишни оценки на учениците). 

9. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда при 

пристигане в училище полагат подписа си в присъствена книга за всеки работен ден.  
 

10. Организация за учениците от I – III клас и пед. специалисти, които работят с тях: 

10.1. за учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в 

училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в 

обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни 

материали на хартиен носител. – допълнително присъствено  обучение с обща 

продължителност до 120 учебни часа по един или повече учебни предмети, в групи с до 

10 ученици при стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от 

министъра на здравеопазването, като не допуска струпване на ученици и педагогически 

специалисти. Провеждането на присъствено допълнително обучение по учебни предмети 

на учениците  за преодоляване на пропуските в учебното съдържание с цел 

предотвратяване на риска от отпадане от училище се осъществява в периода от 01 юни до 

края на учебната 2019-2020 година при осигурени строги санитарно-хигиенни условия и 

прилагане на необходимите противоепидемични мерки с дневна продължителност до 4 

учебни часа.  

10.2. За учениците, които са включени в групи за занимания по интереси  - 

провеждане на присъствени занятия, при осигурени строги санитарно-хигиенни условия и 

прилагане на необходимите противоепидемични мерки, минимум 2 учебни часа  дневно в 

група до 20 ученици. 

11. Допълнителното обучение и заниманията по интереси се провеждат по график за 

отделните групи, който има за цел да не допуска струпването на всички  ученици по едно и 

също време.  

12. Допълнителното обучение и заниманията по интереси с учениците се извършват при 

използване на индивидуални предпазни средства от педагогическите специалисти – 

маска/шлем, при липса на повишена телесна температура и на симптоми на остро 

респираторно заболяване (треска, отпадналост, мускулни болки, зачервено гърло, хрема, 

кашлица, затруднено дишане и др.). 

13. В сградата и в двора на училището не се допускат родители, освен ако не са повикани 

от пед. специалисти и при спазване на всички санитарно – хигиенни противоепидемични 

мерки. 
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14. При подходящи климатични условия занятията могат да се организират в изнесени 

класни стаи в двора на училището за учениците, в които се провежда допълнително 

обучение и занимания по интереси, при осигурено минимално отстояние от 1,5 метра 

между присъстващите и обособени зони за отделните групи от ученици. 

 

15. Влизането на учениците в сградата на училището се извършва по предварително 

оповестен график и след проведен медицински филтър. С цел спазване на физическа 

дистанция между учениците училището отваря всички възможни входове. 

 

16. При провеждането на учебните часове и на заниманията по интереси в класните стаи се 

осигурява минимално отстояние от 1,5 метра между присъстващите. Всяка група се 

разпределя в отделна класна стая. 

 

17. Групите, които провеждат допълнително обучение и занимания по интереси в класните 

стаи, се ситуират по възможност на по-голямо разстояние една от друга с цел недопускане 

по време на учебните часове и почивките между тях на физически контакт между 

учениците и педагогическите специалисти от отделните групи. 

 

18. По време на провеждане на допълнителното обучение и на заниманията по интереси в 

училище се осъществяват засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните 

помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и недопускане на хора 

с прояви на симптоми на остро респираторно заболяване. Осигуряват се необходимите 

материали за спазване на здравните изисквания – маски/шлемове, дезинфектанти за ръце и 

повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, 

хартия за подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, продукти за почистване, 

ръкавици и др.). В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират 

учениците за спазване на изискванията за лична хигиена. Осигуряват се 

информационни материали за хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

правилно поставяне и сваляне на маски, респираторен етикет (плакати, брошури, 

информационни табла и др.), които се поставят на видни места. 

 

19. Всички родители, чиито деца ще посещават присъствено занятия в училище подписват 

декларация по образец (за съгласие за посещение на занятия, за лична отговорност за 

здравословното състояние на детето си преди училище и споделена отговорност за 

създадената организация и  правила в училище). 
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20. График на провеждане на занятията, считано от 01.06.2020г. 

занятие/ 

отдих 

от до Обхват на  дейностите 

1 09:00 09:35 Консултации по учебни предмети 
 

Допълнително обучение по учебни 

предмети по проект „Подкрепа за успех“ 
 

Занимания по интереси 
 

Занятия по проект „Образование за 

утрешния ден“ 

2 09:35 10:10 

отдих 10:10 10:15 

3 10:15 10:50 

4 10:50 11:25 

отдих 11:25 11:45 Отдих, обяд, физическа активност 

1 11:45 12:20 Занимания по интереси 

 

Занятия по проект „Образование за 

утрешния ден“ 

 

Занятия по проект „Степ ин“ 

2 12:20 12:55 

3 13:05 13:40 

4 13:40 14:05 

 

21. Всички служители, които работя присъствено от 01.06.2020г. – педагогически, 

медицински специалисти и  непедагогическият персонал:  

 запознават се срещу подпис за присъствени дейности с правилата за работа в 

създадената извънредна ситуация и ги спазват стриктно; 

  измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства 

(маска/шлем) веднага след влизане в институцията; 

 в случай, че използват контактен термометър го дезинфекцират след всяка 

употреба; 

 предлагат на  учениците занимания и дейности, които подкрепят емоционалното им 

развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация. 

22. ЗАС (за закупуване) и хигиенисти на смяна (за изпълнение): 

- осигурява се подходящ дезинфектант за ръце, сапун, топла вода. Дезинфектантите 

за ръце се поставят на входовете, изходите и местата за провеждане на дейностите; 

- осигурява се необходимото количество еднократни хартиени кърпички и място за 

тяхното подходящо изхвърляне (в кошче с капак). 

23. Съвместно с медицинските лица се изготвя график за почистване и дезинфекция като 

се определят  почистващи и дезинфекционни средства за всички хоризонтални и често 

докосвани повърхности и санитарни помещения, които се почистват и дезинфекцират поне 

два пъти дневно и при замърсяване. 

24. Лицата, които отговарят за хигиената в сградата: 

 проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на 

учениците, по време на излизане в почивки, при почистване на помещенията и в края на 

работния ден; 

 извършват дезинфекция на помещенията поне четири пъти дневно; 
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 почистват тоалетните с почистващи препарати и ги дезинфекцират поне два пъти 

дневно; 

 почистват и дезинфекцират чинове/маси, столове и други повърхности и точки за 

контакт най-малко два  пъти дневно; 

 изпразват кофите за боклук поне три пъти дневно, след което ги измиват и 

дезинфекцират; 

 ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има 

издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на 

Министерството на здравеопазването. 

     Контрол  по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители за сведение и 

изпълнение срещу подпис. 

 

 

 

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна 

 

          


