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ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ 

Правилата имат за цел да се създадат максимално безопасни и здравословни условия на труд и 

обучение в ДФСГ „Интелект“.  

 
1. Тестване  

 При осигурени безплатни тестове, след положително решение на Общото събрание на 

училището и координиране с РЗИ директорът организира тестването на всички желаещи 

педагогически специалисти и непедагогическия персонал.  

 При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите на поне 90% от 

тях директорът на училището със съдействието на РЗИ организира тестването им.  

Съгласието на родителите се декларира писмено (по образец). 

2. Класни стаи и организация на учебния процес  

 Всяка паралелка провежда учебния процес в класната си стая. Учениците не сменят класната 

стая, освен за часовете, провеждани в компютърни кабинети. Забранява се през 

междучасията влизането на ученици в други класни стаи, освен тази, в която учи класът.  

 Когато учебният предмет и учебното съдържание позволяват, при подходящо време часовете 

могат да се провеждат на открито.   

 При подходящо време часът на класа се провежда на открито. 

 Да се спазва дистанция от 1,5 метра между учителя и най-близките места на учениците.  

 При провеждане на часове по групи учениците седят самостоятелно на чин.  

 В класната стая всеки ученик ползва едно и също работно място. Забранява се смяна на 

местата на учениците. 
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3. Входове, коридори, стълбища  

 Влизането и излизането от сградата става по следния ред: 

I смяна 

Вход „С“ (централен) се използва от учениците от 8. и 12. клас. 

Вход „В“ (до библиотеката) се използва от учениците от 10. клас. 

II  смяна 

Вход „С“ (централен) се използва от учениците от 9. клас 

Вход „В“ (до библиотеката) се използва от учениците от 11. клас  

 Придвижването в коридорите и по стълбите се извършва еднопосочно, вдясно по посока на 

движението, според указаните стрелки и при спазване на дистанция.  

4. Организация на храненето  

 При ползване на училищния бюфет учениците изчакват реда си навън, при спазване на 

изискванията за дистанция. В бюфета се допускат до трима ученици едновременно.  

 Храненето се извършва на масите във фоайето без смесване на ученици от различни класове 

или на открито, като се спазва следното райониране на училищния и на английския двор: 

I смяна 

Преден училищен двор 

10 А 10 Б 
12 Б 

12 А 

10 В 10 Г 12 В 

Вход 

 

Английски двор 

Изход към двора 

8 А 8 В 

8 Б 8 Г 

 

 

 



II смяна 

Преден училищен двор 

11 А 11 В 

11 Б 11 Г 

Вход 

 

Английски двор 

Изход към двора 

9 А 9 В 

9 Б 9 Г 

 

 
5. Училищен двор  

 Не се допускат външни лица в сградата и в двора на училището.  

 Допускането на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в 

училището се извършва при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, 

физическа дистанция и дезинфекция.  

 
6. Учителска стая и комуникация  

 Престоят на учителите в учителската стая е само при непосредствена необходимост.  

 Ежедневно да се използва осигурения за учителската стая пречиствателен уред, като се 

спазват изискванията за употребата му. 

 Комуникацията между учителите следва приоритетно да се осъществява в електронна среда.  

 Комуникацията с родителите, индивидуални срещи и консултации да се провеждат в 

електронна среда. 

 Родителските срещи, събранията на обществения съвет, на ученическия съвет, общи 

събрания и педагогическите съвети да се провеждат в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация – в Зала „Концертна“ или в друго по-голямо помещение, което гарантира 

спазване на правилата на МЗ.  

 



 

7. Физкултурен салон  

 Физкултурният салон се използва само когато не е възможно провеждане на часовете на 

открито.  

 Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете по физическо възпитание 

и спорт на закрито, ако в часа помещението се използва само от една паралелка и при 

спазване на дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.  

 Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, при спазване на 

дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя.  

8. Библиотека  

 Регулиране на достъпа с цел осигуряване на дистанция от 1,5 м.  

9. Санкции 

При нарушаване на правилата за обучение и действия при извънредна епидемична обстановка 

учениците се наказват както следва: 

 за първо провинение – официална устна забележка от директора; 

 при следващо провинение – с решение на Педагогическия съвет съгласно Правилника на 

училището. 

 


