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ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО
И ТРУДА В СМГ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ВЪВ ВРЪЗКА
С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021
ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Настоящият правилник е разработен на основа на Насоките за работа в системата на
училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19,
публикувани от Министерството на образованието и науката

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Всички членове на персонала, учениците и външните посетители трябва да се
запознаят със здравните изисквания и стриктно да ги спазват.
Чл. 2. Всички родители следва да се запознаят с настоящия правилник и с всички здравни
протоколи, касаещи COVID-19. При обаждане от медицинските специалисти в СМГ или от
друг член на персонала родителите са длъжни да реагират своевременно и възможно найбързо да приберат детето си, ако това се налага.
Чл. 3. Лицата, които са определени за отговорници за спазване на мерките във връзка с
превенцията на заразяване с COVID-19 са заместник-директорите по учебната дейност,
заместник-директорът АСД и главните учители. Те имат право да контролират спазването
на всички мерки и на графиците за дежурства, както и да препоръчват допълнителни мерки
във всеки един момент.
Чл. 4. Веднъж седмично да се изпращат съобщения чрез електронния дневник за
епидемичната ситуация в училище.

Чл. 5. Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да
информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е
предпочетена дневната форма на обучение.
Чл. 6. Учителите са длъжни да уведомят медицинската сестра ако забележат ученик с
грипоподобни симптоми.
Чл. 7. Всеки ученик с грипоподобни симптоми трябва да бъде изолиран в кабинета на
медицинските сестри до пристигането на неговите родители. Учениците над 14-годишна
възраст могат сами да се приберат, но родителите задължително се уведомяват за това.
Чл. 8. Всеки учител или служител в СМГ, който прояви грипоподобни симптоми следва
незабавно да напусне сградата на училището и да предприеме мерки за установяване на
заболяването и превенция на заразяването на всички околни.
Чл. 9. (1) Всички ученици, учители, педагогически специалисти и непедагогически
служители са длъжни да преминат през измерване на телесна температура при влизане в
училище и да използват дезинфектант за почистване на ръцете си след пристигане в СМГ.
(2) Ако се установи, че ученик е с повишена телесна температура (над 37.5 градуса по
Целзий) незабавно се информират неговите родители/настойници, а той изчаква тяхното
пристигане в кабинета на медицинските сестри.
(3) Ако се установи, че учител е с повишена телесна температура (над 37.5 градуса по
Целзий), той/тя незабавно се прибира вкъщи и провежда часовете си за деня в
платформата Майкрософт тиймс или бива заместен от друг учител при такава възможност.

ГЛАВА ВТОРА
ОБУЧЕНИЕ
Чл. 10. (1) При необходимост отделни паралелки, класове, етапи или цялото училище могат
да преминат към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). ОЕСР не бива да се
смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не е различна форма на
обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните
технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място.
(2) ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.
(3) ОЕСР в СМГ „Паисий Хилендарски“ се осъществява посредством платформата
Майкрософт тиймс (Microsoft teams) за всички паралелки и класове и по всички учебни
предмети. Платформата Майкрософт тиймс може да бъде комбинирана и с други
електронни платформи, в зависимост от спецификата на обучението по даден учебен
предмет.
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(4) Осъществяването на обучението и комуникацията в електронна среда в СМГ „Паисий
Хилендарски“ се базира на „Синхронно ОЕСР“, т.е. поставят се отсъствия и оценки на
учениците.
(5) Екипът за осъществяване на ОЕСР е в състав: директор, заместник-директори по
учебната дейности, заместник-директор АСД, всички членове на Методическото
обединение по информатика и ИТ.
(6) Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на
уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност
на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5
астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25
астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни
дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно
колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена
продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.
Чл. 11. (1) Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на
положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката
продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично
разписание за периода на карантината, след което учениците се завръщат обратно в
училище.
(2) Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под
карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от
разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се
завръщат обратно в училище.
(3) В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една
паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на
учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават
към ОЕСР 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) При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на
извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства
учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна
преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и
непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.
Чл. 12. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се
допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни,
когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и
3

физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от
класа, като:
1. Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока.
2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в
реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка трябва да не пречи на
учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната
класна стая).
3. Ученикът не подлежи на оценяване.
4. Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна. Тази възможност
за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на лаптоп или друго
електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната
дъска и/или към учителя, но не и към учениците.
Чл. 13. В определени случаи се допуска ученик/ученичка да премине от дневна в
самостоятелна или индивидуална форма на обучение.
(1) Това е възможно когато има наличие на здравословни причини, удостоверени с
медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия или
заболяването на ученика е посочено в етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ
заболяването на детето, като това заболяване трябва да е включено в Приложение № 2 на
издадените от МОН Насоки за работа на системата на училищното образование през
учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.
(2) Друга причина за промяна на формата на обучение е наличието на родител/настойник
или близък, с който детето живее на един и същи адрес, ако същият попада във високо
рискова група по отношение на COVID-19. В този случай препоръка за провеждане на
дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник, боледуващ или лекуващ
се
от
хронично заболяване
поради
риск от
тежко
протичане
при
родителя/настойника/близкия роднина трябва да се издаде от проследяващия лекар
специалист за конкретен период от време.
Чл. 14. (1) Трябва максимално да се ограничат контактите между ученици от различни
паралелки при осъществяване на обучение в школи и при заниманията по интереси. При
необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища,
учениците трябва да бъдат разредени и да се осигури нужната дистанция между учениците
от различни паралелки, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
(2) При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните
здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
Чл. 15. Всички учители могат да провеждат своите часове на открито в рамките на
утвърденото седмично разписание, когато метеорологичната обстановка позволява това.
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ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН И НА ПРИДВИЖВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
Чл. 16. (1) Учениците влизат в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ през два обособени
входа: откъм улица „Чумерна“ и откъм булевард „Васил Левски“.
(2) Всеки ученик влиза от входа, който е определен за класната стая в която има първия час
на блока, за който идва.
(3) Учениците, които се обучават в стаи №№ 102, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 402, 403, 404, 405, 406 и 407 влизат през входа от улица „Чумерна“.
(4) Учениците, които се обучават в стаи №№ Терминална, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 308,
309, 310, 312, 313, 314, 408, 409, 410, 412, 413, 414 влизат през входа от булевард „Васил
Левски“.
Чл. 17. Учениците се придвижват по стълбищата и по коридорите в сградата на СМГ,
спазвайки указателните табели за посока на движение. В коридорите учениците се
придвижват в посока от запад на изток през южната половина на коридорите, а от изток на
запад през северната половина. По стълбищата учениците, които се качват се движат откъм
парапета, а тези, които слизат откъм вътрешната стълбищна стена.
Чл. 18. (1) Ползването на училищните санитарни възли става при строго спазване на
правилата за лична хигиена по време на учебните часове или в междучасията. В 15минутните междучасия стаите с №№ 202, 203, 204, 205, 302, 303, 304, 305, 402, 403, 404 и
405 ползват санитарните помещения на съответния етаж през първите пет минути от
междучасието; стаите с №№ 206, 207, 208, 209, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 408 и 409 – през
вторите пет минути от междучасието; стаите 210, 212, 213, 214, 310, 312, 313, 314, 410, 412,
413 и 414 – през последните 5 минути от междучасието.
(2) В голямото междучасие тоалетните се ползват по същата схема, но с продължителност
от 7 минути на група.
(3) През останалото време на междучасията учениците от всяка паралелка стоят в класната
си стая.
Чл. 19. Учебните часове по всички учебни предмети с изключение на информатика,
информационни технологии, компютърно моделиране и физическо възпитание и спорт се
осъществяват в класната стая на паралелката в рамките на всички учебни блокове с
изключение на четвърти учебен блок.
Чл. 20. (1) Използването на кабинетите по биология, физика, химия, музика и
изобразително изкуство, стая №302, стая №313 и стая „Терминална“ се разрешава само за
времето на четвъртия учебен блок (12.40 – 14.05 часа).
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(2) Разрешава се използването на цитираните в ал. 1 кабинети и стаи за провеждане на
допълнителна подготовка, обучение по НП „Ученически олимпиади и състезания“ или
занимания по интереси в интервала до 60 минути преди 12.40 часа и от 15.05 часа насетне,
но само от една-единствена група на ден във всеки един от двата посочени времеви
интервала.
Чл. 21. Забранява се родители на ученици и външни лица да влизат в училищния двор с
изключение на случаите, в които имат изрично разрешение за това от Ръководството на
училището.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ХИГИЕНА НА ПОМЕЩЕНИЯТА, ЛИЧНА ХИГИЕНА И ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ РАБОТНИ
МЕСТА
Чл. 22. (1) Всички педагогически специалисти и непедагогически кадри трябва да носят
лично предпазно средство (шал, маска или шлем) на територията на училището с
изключение на случаите, когато работят сами в отделно помещение в училище.
(2) Всички ученици са длъжни да носят лично предпазно средство (шал, маска или шлем)
във всички общи помещения в училището (напр. преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет,
всекидневна и т.н.). Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по
желание.
Чл. 23. (1) Необходимо е 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, бутони на асансьора,
парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други, а при наличие на
потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се
увеличат до 4 пъти на ден.
(2) Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално
внимание на кабинетите, учителската стая, всекидневната и физкултурния салон.
(3) Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи за
изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,
тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.
Чл. 24. (1) Всички ученици, учители и служители на СМГ „Паисий Хилендарски“ са длъжни
да мият ръцете си с течен сапун или дезинфектант и топла вода след посещение на
тоалетната, преди хранене, след отдих на открито или занимания по физическо възпитание
и спорт, при кихане и кашляне.
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(2) В компютърните кабинети, преди започване на работа, всеки преподавател и всеки
ученик задължително дезинфекцират мишката, клавиатурата и работната маса на която ще
работят с дезинфектант на алкохолна основа под формата на спрей, който след това се
избърсва с еднократна хигиенна кърпа (салфетка), която се изхвърля в коша за отпадъци.
(3) Всички ученици, учители и служители на СМГ „Паисий Хилендарски“ трябва да
елиминират вредни за здравето навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и
очите.
Чл. 25. (1) Учениците трябва да се хранят в класните си стаи, като се грижат за поддържане
на хигиената в тях.
(2) Учениците нямат право да споделят общи храни и напитки.
(3) В бюфета на СМГ „Паисий Хилендарски“ трябва да се спазват стриктно публикуваните
на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и
работодателите от хранителния бизнес“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник се издава във връзка с Насоките на МОН и МЗ и ще се
актуализира при всяка промяна на епидемичната обстановка.
§ 2. Настоящият правилник е задължителен за училищното ръководство, за педагогическия
и непедагогическия персонал, за всички ученици и родители на ученици в СМГ „Паисий
Хилендарски“.
§ 3. Настоящият правилник е приет от Педагогическия съвет на СМГ „Паисий Хилендарски“,
като това е отразено в протокол №15/11.09.2020 година.
§ 4. Настоящият правилник влиза в сила от 15.09.2020 година.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ ПРИ
УСТАНОВЯВАНЕ НА СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО ВКЛЮЧВАТ:
А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение
(медицински кабинет), докато не се прибере у дома.
 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да
вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на
маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват –
да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика
(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи
действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на
тест за нов коронавирус.
 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се
свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които
са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото
училище.
 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в
училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното
училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като
правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена
оценка на риска и определени като близки контактни:
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Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за
провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна
маска за лице.
Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние
по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.
Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната
карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19
и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на
детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и
личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на
безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни
в домакинствата.
След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва
продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички
повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в
последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни
занятия.
Осигурява се психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в
зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето
си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 Избягва се физически контакт с други лица.
 При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за
последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
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 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на
лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от
семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек
 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със
съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на
риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в
зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в
конкретния случай.
 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и
учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се
предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на
съответното училище.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото
училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като
правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска
и определени като високорискови контактни:
 Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна
маска за лице.
 Ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние помалко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на
домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за
навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
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 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,
влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи,
помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа,
след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни
занятия или други цели.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в
зависимост от конкретната ситуация.
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