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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 
 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 
- Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за 

различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците. 

Изключение правят кабинетите по Информатика, Музика, Физическо и 

Изобразително изкуство. 

- Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

- Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците. 

 

2. Коридори и стълбища 
- Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

- Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция. 

- Поставяне на диспенсъри с дезинфектант. 

 

3. Междучасия. Санитарни помещения. 
- Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията при 

възможност. 

- Свободен режим за ползване на тоалетните. 

- Във всяко санитарно помещение, на всеки етаж да има по две кофи с 

дезинфектант - едната кофа за миене на коридорите, а другата кофа за 

дезинфекция на всички повърхности. 

 

4. Входове 
- Отваряне на всички входове и разпределяне на паралелките при ползването на 

различните входове. Учениците от начален етап (от 1 клас до 4 клас) влизат в 

училището от южен централен вход и излизат от вход север, а учениците от 5 

клас до 12 клас влизат в сградата от вход стол - юг и излизат от вход  стол - 

север. Условието е обаче да има лице за осигуряване на пропускателен режим 

на всеки вход. 

- Поставяне на диспенсъри с дезинфектант 
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5. Стол  
- Хранене по график 

- Обособени зони за хранене за отделните паралелки 

- Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с 

индивидуални прибори(за учениците от начален етап).  

- Хранене в училищен двор. 

 

6. 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 двора на зони за отделни паралелки. 

 

7. Учителска стая 
- Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

- Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни средства,  

а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна 

уговорка и при спазването на изискванията. 

- Провеждането на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети да се провеждат в електронна среда, а при 

нужда от пряка комуникация да се провеждат в по- голямо помещение, което 

гарантира спазване на правилата на Министерството на Здравеопазването. 

 

8. Физкултурен салон 
- Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждането на часовете на открито. Провеждат се часовете само на един клас 

по възможност. Ако влизат два класа да се спазват изискванията за дистанция. 

 

9. Библиотека 
- да не влизат повече от двама ученици и да са на разстояние  един  от друг.  

 


