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ЗАПОВЕД  

 

№: 1108/ 29.05.2020 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Постановление 100 на МС от 21.05.2020 г. и във 

връзка с Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в 

институции в системата на предучилищното и училищното образование 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

За периода 01.06- 14.09.2020 г. да се организира и проведе присъствено допълнително 

обучение по учебни предмети (по чл. 17 и по чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото 

образование)  и занимания по интереси в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин при 

спазването на следните Правила за работа: 

 

1. Осигурени са строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите 

противоепидемични мерки, описани в Протокол за почистване и дезинфекция в СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, град Видин. 

2. Допълнително обучение по учебни предмети (по чл. 17 и по чл. 27, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование) и заниманията по интереси се провеждат 

индивидуално или в групи с до 5 ученици и се осъществяват доколкото е възможно 

присъствено. 

3. Допълнително обучение по учебни предмети (по чл. 17 и по чл. 27, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование) и заниманията по интереси се провеждат по 

графици, предложени от учителите, и одобрени със заповед на директора на СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, град Видин  

4. Групите се сформират с ученици от един и същи клас. При обективни 

обстоятелства групите може да се сформират и с ученици от различни класове при спазване 

на посоченото ограничение за брой ученици в групата. 

5. Броят часове за всеки ученик се определя от класните ръководители и/или 

учителите според потребностите му, като общата продължителност на допълнителното 

обучение на един ученик е до 120 учебни часа по един или повече учебни предмети. 

6. Дневната продължителност на допълнителното обучение на учениците е до 4 

учебни часа. 

7. Допълнителното обучение с учениците и заниманията по интереси 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.). 

8. В сградата и в двора на училището не се допускат родители. 

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

оповестен график и след проведен медицински филтър. 

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

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

разпределя в отделна класна стая. 

11. Педагогическите специалисти, медицинската сестра и непедагогическият персонал 

се запознават срещу подпис поне един ден преди отваряне на институцията за присъствени 

дейности с правилата за работа в настоящата заповед в създадената извънредна ситуация и ги 

спазват стриктно, измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни 

средства (маска/шлем) веднага след влизане в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин; 
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12. Педагогическите специалисти предлагат на учениците занимания и дейности, които 

подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с 

извънредната ситуация. 

13. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират децата и 

учениците за спазване на изискванията за лична хигиена. 

14. Родителите на учениците: 

- декларират обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в контакт със 

заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, 

както и че не е поставено под карантина за COVID-19. В декларацията посочват, че са 

запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа в СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, град Видин 

- не водят детето си в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, ако забележат признаци 

на заболяване и/или повишена телесна температура; 

- подкрепят усилията на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин за спазване на 

правила, хигиена и психично здраве на детето им; 

- не водят детето си в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, ако забележат признаци 

на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса; 

- организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то 

проявява признаци на заболяване; 

- придружават детето си само до СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, без да влизат 

в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват 

изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция; 

15. Хигиенистите в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин; 

- 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; 

- 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. 

16 Начална дата за отваряне на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин за 

присъствени дейности- 01.06.2020 г. 

 

С настоящата заповед да бъдат запознати срещу подпис всички педагогически 

специалисти, медицинската сестра и непедагогическия персонал от СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“- ВИДИН за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще 

осъществявам лично. 

 

 Запознати със заповедта:  

 

 

 

 

Директор: п/п 

 

/инж. Бисерка Каменова/ 


