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УТВЪРДИЛ:........................ 

/Мария Иванова/ 

ПРАВИЛА  ЗА РАБОТА  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 И МЕРКИ ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА В ОУ 

„ХРИСТО БОТЕВ“ – С. РУМЯНЦЕВО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА  

I. ЦЕЛ 

Ръководството и колективът на ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево има 

постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви 

за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от 

знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях се 

добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в 

училището, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща 

пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.   

Изправени сме пред предизвикателствата: 

1. Да направим училището  максимално безрискова среда. Да реагираме съгласно 

здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за 

COVID-19;  

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или 

със съмнение на COVID-19; 

3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на 

обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или за 

цялото училище) и съобразно решенията на общинския и облассния кризисни 

щабове за борба с COVID-19; 

4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от 

рисковите групи;  

5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране; 

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://dichev.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/hristo_botev.gif&imgrefurl=http://dichev.com/blog/2007/04/&usg=__7RodqfqOxbF-Bpwlu7mhXWILrjg=&h=250&w=200&sz=43&hl=bg&start=2&tbnid=2J7tfdUmQwKixM:&tbnh=111&tbnw=89&prev=/images?q=%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2&gbv=2&hl=bg&sa=
mailto:ou_rum@abv.bg


6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на 

педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-

сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности 

между учители, родители и ученици, за дооборудване и др. 

 

II. СТРАТЕГИЯ НА НЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

За да се осигури физическа дистанция и да се гарантира липса на физическо 

взаимодействие, като организационен модел за ограничаване на разпространението на 

вируса в ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево през учебната 2020/2021 година се прилага 

Стратегия на дистанция (невзаимодействие) между групи паралелки чрез: 

1. Невзаимодействие мужду паралелки от начален етап с паралелки от 

прогимназиален етап чрез обособяване на отделни етажи.  

 Децата от ПГ и учениците от I до IV клас от начален етап се обучават на първия 

етаж в сградата. В класната стая всеки ученик има място и стол през цялата 

учебна година. Санитарните възли на първия етаж са разпределени по класове - 

един клас ползва само една тоалетна.   

 Учениците от V до VII се обучават на втория етаж на училището, като всяка 

паралелка ползва само една класна стая и всеки ученик има място и стол през 

цялата учебна година. Санитарните възли на втория етаж са разпределени по 

класове - един клас ползва само една тоалетна.  

 От I до IV клас се сформират четири ГЦОУД, като всяка група провежда 

следобедните занимания в съответната класна стая на първия етаж в сградата. 

 От V до VII се сформират две ГЦОУД, разпределени както следва: 1-ва група – 

Vклас -VI клас и 2-ра група - VI клас – VII клас на втория етаж на сградата. 

2. Невзаимодействие между учениците от различните паралелки.  

 За реализиране на тази стратегия на невзаимодействие е необходимо учител ПГ 

и класните ръководители начален етап да са изцяло през целия учебен ден в 

съответните класни стаи. По този начин се ограничава физическото им 

взаимодействие с останалите учители и персонал, както и с учениците от 

прогимназиален етап. 

 Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което 

учителите се местят, а не учениците. Учителите прогимназиален етап, които 



преподават на повече от една паралелка да спазват дистанция помежду си, от 

една страна, и между учител и учениците от паралелките, на които преподават, 

от друга. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието 

на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която 

то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка.  

 

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА: 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайе, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и 

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица;   

 в класните стаи и другите учебни помещения (компютърен кабинет, 

физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от 

една паралелка/етап. При учители, които преподават само в една паралелка 

носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

 в училищният автобус и автобусите на специализиран превоз.  

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището 

осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за 

ползване, а за учителите -  маски или шлемове.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

 Чистачките извършват 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, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.  

 В класните стаи, в които се провеждат часовете на ГЦОУД, дезинфекция на 

повърхностите и проветряване се извършва от чистачките трикратно (преди 

началото и след приключване на смяната и след приключване на часовете на 

ГЦОУД). 



 При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от 

обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

 По време на всяко междучасие учебните стаи в начален етап се проветряват от 

класните ръководители, а в прогимназиален етап - от учителите, които 

преподават , като се обръща специално внимание на учителската стая, 

физкултурния салон, компютърния кабинет, в които повърхностите, мишките, 

клавиатурите се дезинфекцират от чистачката Румяна Маринова през всяко 

междучасие. 

 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се 

следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна 

хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. Осъществява се от 

чистачките. 

 На дезинфекция и почистване подлежи и училищният автобус преди и след 

всеки курс. 

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 

 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, 

както и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на 

училището, в учителската стая и в коридорите; в класните стаи –  учителите 

контролират употребата на дезинфектанта за ръце. 

 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне.  

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти 

ръце.  

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

5. В кухнята и столовата се извършва ежедневно двукратно (преди началото и след 

приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки 

– подове, плотове, маси, столове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, 

уреди, мивки, кранове и др.  



 В столовата дезинфекцията се осъществява, както непосредствено преди самото 

хранене на всяка група, така също и след неговото приключване.  Необходимо е 

ежедневно да се водят и записи за часовете, в които са извършвани 

дезинфекционните мероприятия.   

6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията  

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията.  

 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.  

 Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. 

и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не 

са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от 

медицинската сестра в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.  

7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси и работа по проекти. 

 Организиране на групи за занимания по интереси и работа по проекти в рамките 

на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни 

паралелки – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, 

която да не позволява пряко взаимодействие между тях. 

 При заниманията по интереси и работа по проекти, свързани с колективни 

спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на 

здравеопазването. 

 

IV. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ  ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА 

А. За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Обучението на децата от ПГ и учениците от начален етап се осъществява на 

първия етаж в сградата и по този начин те не взаимодействат с учениците от 



прогимназиален етап. Отговорници: класни ръководители, дежурни учители, 

медиатори, чистачи. 

 Учениците от V до VII се обучават на втория етаж на училището, като се 

определят отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се 

местят, а не учениците.  

 В класната стая всяко дете и ученик има определено място и стол, които 

използва през цялата учебна година.  

 Използването на компютърният кабинет и  физкултурния салон да се 

осъществява само от една паралелка. 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Осигуряване на физическо разстояние между катедрата/бюрото на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 

метра по време на обучение. 

 Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден 

в рамките на паралелката: 

- От I до IV клас се сформират четири ГЦОУД, като всяка група провежда 

следобедните занимания в съответната класна стая на първия етаж в сградата  

- От V до VII се сформират две ГЦОУД, разпределени както следва: 1-ва група – 

Vклас -VI клас и 2-ра група - VI клас – VII клас на втория етаж на сградата. 

 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

2. Коридори и стълбища 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

 Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване 

на входа и при спазване на дистанция по между си минимум 1,5 – 2,0 м. 

Осъществява се от Силвия Георгиева – мед. сестра и дежурните учители – 

съгласно график и медиатори.  

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 Организация през междучасията така, че да няма струпвания на ученици в 

коридорите и пред санитарните възли и също така да се спазва дистанция по 

между им минимум 1,5 – 2,0 м. Учител ПГ и класните ръководители начален 

етап се подпомагат от медиаторите, дежурен учител – съгласно график и чистач 

- Румяна Маринова. А учителите прогимназиален етап се подпомагат от 



медиаторите, дежурни учители – съгласно график и чистач – Радослава 

Лазарова.  

 Разпределение на санитарните възли по класове - един клас ползва само една 

тоалетна.   

Дете или ученик, желаещ да ползва тоалетна по време на час или междучасие 

излиза от клас и придружен от медиатор или дежурен учител – съгласно график 

посещава санитарния възел. Отговорност на чистачките -  Румяна Маринова и 

Радослава Лазарова е детето или ученика след посещение на тоалетната да измие 

ръцете си с топла вода и сапун, да ползва еднократни салфетки за подсушаване на 

ръцете и дезинфектант. 

4. Вход 

 Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми 

на пътуващите ученици при качване в автобуса от: дежурните учители – 

съгласно график, медиатори: Цветослава Тодорова, Галя Илиева, Георги 

Георгиев, Дафина Величкова и шофьора – Христо Христов. При наличие на 

такива се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика и да се консултират със семейния лекар на ученика(по телефона) за 

преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно 

конкретната ситуация. 

 Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  

и поетапно влизане на учениците през входа, спазвайки дистанция по между си 

минимум 1,5 – 2,0 м. и недопускане в сградата на училището на лица във 

видимо нездравословно състояние. Провежда се от Силвия Георгиева - 

медицинска сестра и лицето, осъществяващо пропускателния режим на входа на 

учебното заведение.  

  Подпомагат се от дежурните учители – съгласно график и учителите, които 

влизат в първия учебен час и могат да подадат обратна информация за общото 

състояние на учениците. 

5. Училищен стол  

 Храненето на учениците в училищния стол се осъществява по график на смени, 

по две паралелки едновременно. 

 Обособяват се зони за хранене на отделните паралелки.  



 Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици, а да се спазва  нужната 

дистанция.  

 Учениците се придружават от учител ГЦОУД. Преди хранене измиват ръцете си 

с топла вода и сапун, ползват еднократни салфетки за подсушаване на ръцете и 

дезинфектант. 

 През цялата учебна година всеки ученик се храни на една и съща маса и стол.  

 Работник в кухня извършва дезинфекция на всички критични точки – подове, 

маси, столове, дръжки на врати, ключове за осветление, мивки, кранове и др., 

както непосредствено преди самото хранене, така също и след неговото 

приключване на всяка смяна. 

 Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

6. Училищен автобус и автобуси на специализиран превоз  

 Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми 

на пътуващите ученици при качване в автобуса от: дежурните учители – 

съгласно график, медиатори: Цветослава Тодорова, Галя Илиева, Георги 

Георгиев, Дафина Величкова и шофьора – Христо Христов. При наличие на 

такива се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика и да се консултират със семейния лекар на ученика(по телефона) за 

преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно 

конкретната ситуация. 

 Носенето на маски или шлем е задължително в училищният автобус и 

автобусите на специализиран превоз.  

 На дезинфекция и почистване подлежи училищният автобус преди и след всеки 

курс, както и автобусите на специализирания превоз. 

7. Училищен двор  

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на 

училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до 

входа. 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

 Провеждане на повече занятия навън. 

 Провеждане на занятия извън училището, ако мястото е по-широко и по-

безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване. 



8. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. 

Комуникация. Учителска стая 

 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по 

телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка 

комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на 

защитни маски или шлем. 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка 

и при спазване на изискванията на МЗ. 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на 

МЗ. 

9. Физкултурен салон 

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

провеждане на часовете на открито.  При невъзможност, поради спецификата на 

сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас. 

10. Библиотека  

 Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

11. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ 

 Приемат се един път седмично. 

12. Проветряване на класните стаи 

 Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие извършват учител 

ПГ, класните ръководители от начален етап, учителите прогимназиален етап 

след приключване на учебния час, учителите ГЦОУД и чистачките. 

Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището 

 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение 

или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и 

електронните адреси на лицата за контакт в двете институции. 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се 

изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19. 



 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема 

училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица. 

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси и 

проекти 

 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, 

които може да се осигурят от учители в училището. 

 Ограничаване на отдаването на училищната база под наем. 

Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние: 

 Създаване на групи за бърза комуникация. В ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево 

се създават  4 групи за бърза комуникация: 

- директор – РУО 

- учители – ръководство 

- учители, медиатори – родители 

- учители – ученици 

 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост 

от възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

 Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с  

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в 

онлайн среда.  

 Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 

ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:  

o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите 

за обучение . 

o Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на 

видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.  

o Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики 

за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно 

включване в процеса на обучение.  

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


o Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на 

график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум 

или друго. 

o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени 

електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с 

ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно 

учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел. 

 

V. ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ 

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност 

и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има 

за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за 

лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе 

си и към останалите.  

2. Напомняне на децата и учениците да докосват по-малко предмети в класната 

стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/училищния 

стол/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, 

спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

 

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА 

COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО 

Подготвителните мерки изискват: 

1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми 

/което да е не по-малко от 6 кв.м./ – медицинския кабинет в училището. 

2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за 

наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица 

във видимо нездравословно състояние.  

- Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми на 

пътуващите ученици при качване в автобуса от: дежурните учители – съгласно график, 

медиатори: Цветослава Тодорова, Галя Илиева, Георги Георгиев, Дафина Величкова и 

шофьора – Христо Христов. При наличие на такива се осъществява връзка с 



родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика и да се консултират със 

семейния лекар на ученика(по телефона) за преценка на здравословното му състояние и 

последващи действия съобразно конкретната ситуация. 

- Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и 

поетапно влизане на учениците през входа, спазвайки дистанция по между си 

минимум 1,5 – 2,0 м. и недопускане в сградата на училището на лица във видимо 

нездравословно състояние. Провежда се от Силвия Георгиева - медицинска сестра и 

лицето, осъществяващо пропускателния режим на входа на учебното заведение. 

Подпомагат се от дежурните учители – съгласно график и учителите, които влизат в 

първия учебен час и могат да подадат обратна информация за общото състояние на 

учениците. 

3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може 

по-бързо да се определят потенциалните заболели. 

4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на 

уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

 

VII. ОБСЪЖДАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ 

           Правилата за работа в условията на COVID-19 и мерките за намаляване 

рисковете от предаване на инфекцията в ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево следва да 

бъдат представени на родителите и по подходящ начин на учениците.  

Училището задължително уведомява родителите, като изпраща електронни 

съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща, 

или чрез сайта на училището: 

 В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите 

мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището. 

 Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището. 

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или 

промяна в някоя от мерките и правилата в училището. 

Съобщенията трябва да информират родителите относно броя на заболелите, от 

кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети 



и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в 

електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес.  

 

VIII. ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ.  

 При констатиране на неспазване на някое правило, то да се напомня и 

обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Спазването на правилата е 

свързано с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само 

за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.     

 

IX. ПОДКРЕПА ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯ.  

 При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или 

от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която 

може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене 

на пътища за тяхното отстраняване.  

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение 

осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го 

разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще 

възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и 

родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно 

напрежение. Учителите да използват само надеждни източници на информация, като 

Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването. Трябва да се 

проверява всяка информация, разпространявана на семействата. Тази проверка може да 

се осъществява и чрез РЗИ.     

По отношение на намаляването на напрежението и стреса да се използват 

възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез 

провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на 

съответния учител.  

Настоящите Правила за работа в условията на COVID-19 и мерки за намаляван0е 

рисковете от предаване на инфекцията  в ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево през 

учебната 2020/2021 г. са приети на ПС Протокол № 9/01.09.2020 г. и утвърдени със 

заповед на директора № 899/04.09.2020 г. 
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