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 СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 
 

  

     гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Горазд” №23 , тел. 094/606-157, 094/600- 621, http://sukm-vidin.com, e-mail: sou6_vd@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Заповед №: 1108/ 29.05.2020 г. 

Инж. Бисерка Каменова 

Директор 

 

 
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ 

 

 

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. С тези правила се определя организацията и провеждането на присъствено обучение и 

дейности в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин. 

2. Правилата се отнасят за всички участници в образователния процес и трудовата 

дейност (ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал). 

3. В зависимост от епидемичната ситуация предложените мерки може да бъдат 

актуализирани и допълвани. 

 

 

Б. ЦЕЛИ. 

 

1. Осигуряване на безопасна среда, позволяваща присъствието на учениците на 

територията на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, за осъществяване на допълнително 

обучение и за занимания по интереси. 

2. Подготовка за работа в новата обстановка на всички участници в образователния процес, 

които да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните. 

3. Преодоляване на затрудненията в обучението и подкрепа за образованието на учениците, 

поставени в риск от преждевременно напускане на образователната система, поради 

неусвоеното учебно съдържание, вследствие на преустановения присъствен учебен процес по 

време на извънредно положение в страната. 

 

В. ЗАДАЧИ.  

 

I. Педагогически персонал. 

 

1. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. 

1.1. До края на учебната 2019-2020 година педагогическите специалисти провеждат 

допълнителното обучение по учебни предмети (съгласно чл. 17 и по чл. 27, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование - насочено към ученици, които имат пропуски по даден 

учебен предмет и обучение по български език, включително ограмотяване на ученици, за които 

българският език не е майчин) 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.  

1.2. До края на учебната 2019-2020 година учителите провеждат допълнителното обучение 

на учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище 
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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. Обща продължителност до 120 учебни часа по един или повече учебни предмети. 

1.3. Допълнителното обучение по учебни предмети се провеждат индивидуално или в групи 

с до 10 ученици и се осъществяват доколкото е възможно присъствено от 01.06. 2020 г. до 

14.09.2020 година, при спазване на строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на 

необходимите противоепидемични мерки. 

1.4. Броят часове за всеки ученик се отпределя от потребностите му, като общата 

продължителност на допълнителното обучение на един ученик е до 120 учебни часа по един 

или повече учебни предмети.  

1.5. Дневната продължителност на допълнителното обучение на учениците е до 4 учебни 

часа.  

 

2. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ. 

2.1. Педагогическите специалисти провеждат на занимания по интереси по възможност 

присъствено и при осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите 

противоепидемични мерки. 

2.2. Педагогическите специалисти могат да провеждат занимания по интереси от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии, когато това е възможно, минимум 2 учебни часа дневно. 

2.3. Заниманията по интереси се провеждат присъствено след информираното съгласие 

на родителите /настойниците/ на учениците. 

2.4. Заниманията по интереси се провеждат в групи с до 20 ученици. 

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

3.1. 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. 

3.2. 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.).  

3.3. Преимуществено и при подходящи климатични условия педагогическите 

специалисти могат да провеждат допълнително обучение и занимания по интереси  в изнесени 

класни стаи в двора на училището учениците, при осигурено минимално отстояние от 1,5 метра 

между и обособени зони за отделните групи от деца и ученици. 

3.4. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците за 

спазване на изискванията за лична хигиена. 

3.5. Не се допускат в сградата на училището родители и придружаващи лица. 

3.6. Педагогическите специалисти информират индивидуално всеки 

родител/настойник/ за правилата за работа и графика за провеждане на занятията. 

3.7. Педагогическите специалисти приемат от родителите/настойниците/ на 

учениците Декларации по образец, относно: 

 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; 

 това, че няма водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване 

и/или повишена телесна температура; 

 подкрепят усилията на училището за спазване на правила, хигиена и психично 

здраве на детето им; 
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 това, че няма да водят детето си в институцията, ако забележат признаци на 

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

 ще организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат 

уведомени, че то проявява признаци на заболяване; 

 ще придружават детето си само до училище, 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; 

3.8.  Педагогическите специалисти се запознават  срещу подпис, поне един ден преди 

отваряне на институцията за присъствени дейности, с правилата за работа в създадената 

извънредна ситуация и ги спазват стриктно всички противоепидемични мерки. 

3.9. Педагогическите специалисти изготвят тематично разпределение с брой часове 

и теми по учебните предмети, за които ще се провежда допълнително обучение по учебни 

предмети. 

3.10. Педагогическите специалисти изготвят списък, съдържащ  трите имена, адреси и 

телефони за връзка с родител/настойник/, на учениците, с които не е провеждано обучение в 

електронна среда и/или ученици,  които частично са обучавани с учебни материали на хартиен 

носител. 

3.11. Педагогическите специалисти попълват ежедневни отчети в електронен формуляр 

за проведените занятия. 

3.12. Педагогическите специалисти стриктно спазват графика за организация на 

групите. 

 

II. Непедагогически персонал. 

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

1.1. стриктно спазва на предписаните противоепидемични мерки от министъра на 

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

специалисти; 

1.2. в сградата и в двора на училището не се допускат родители; 

1.3. използват индивидуални предпазни средства– маска/шлем, работно облекло, ръкавици; 

1.4. влизането на учениците в сградата на училището се извършва по предварително 

оповестен график и след проведен медицински филтър; 

1.5. с цел спазване на физическа дистанция между децата и учениците се отваря двата 

входа, но които се поставят дозатори с дезинфектант, които се зареждат периодично; 

1.6. по време на провеждане на допълнителното обучение и на заниманията по интереси в 

училище се осъществяват засилени противоепидемични мерки в класните стаи, 

санитарните помещения и в коридорите – четири пъти дневно по график/; 

1.7. дезинфекция дръжки на врати, ръкохватките на прозорците и ключове на осветлението 

в класните стаи, санитарните възли и входните врати -  сутрин, преди занятия и след 

приключване на дейностите с учениците; 

1.8. повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, 

предварително напоена с дезинфектанта; 

1.9. проветряване на класните стаи 20 минути преди занятия и веднага след приключване на 

дейностите с учениците; 

1.10.  дезинфекция  на стълбища и  парапети- периодично; 

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

контакт най-малко два  пъти дневно; 

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

дезинфекцират. 

 

 

Настоящите правила са съставени съгласно Указания за организиране и провеждане на 

присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и 

училищното образование на МОН. 


