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ПРАВИЛА
ЗА ОБУЧЕНИЕ В БАЗА 2 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
А. ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ПРИДВИЖВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ
ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
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Придвижването от База 1 до База 2 и обратно се извършва организирано с ръководител/учител на
група/, определен от училището. Може да се придвижат самостоятелно само в извънреден случай,
след като родителят/настойникът е уведомил за това учителя на групата. При движение в групата
или самостоятелно са длъжни да спазват следните правила за безопасност:
Придвижването между База 1 и База 2 става по определен маршрут. Мястото, от което се тръгва
организирано, се определя от учителя на групата. Никой няма право да се отклонява от маршрута.
Никога не се пресича платното тичешком. Спират се до бордюра, оглеждат се внимателно първо
наляво, после надясно и правят крачка на платното само когато не приближават автомобили,
които са вече в опасна близост, и като се прецени, без колебание, че са в пълна безопасност.
Когато пресичат оживени кръстовища със светофарна уредба, не бързат да навлизат на платното
веднага след като светне зеленият сигнал за пешеходци. Преминават на пешеходната пътека с
внимание – тя не дава предимство. Въпреки разрешаващия сигнал, първо се оглеждат в двете
посоки, защото може да има автомобили, които навлизат в кръстовището в последния момент.
Не пресичат между паркирани автомобили. Ако се страхуват да преминат улицата, заради бързо
движещи се многобройни автомобили, могат да помолят някой възрастен да ги преведе през
платното.
При пресичане на улици вечер или сутрин, по тъмно, правят това на места с работещо улично
осветление, за да са видими за водачите.
В условията на намалена видимост (на зазоряване, свечеряване, при обилен дъжд и снеговалеж,
при задименост и запрашеност) се обличат със светли дрехи и използват светлоотразителни
елементи.
Когато управляват велосипед, спазват изискванията за техническа изправност и правилата за
движение на велосипедисти.
Не играят на телефона докато пресичат пътното платно.
Забранено е използването на слушалки при придвижване!

Б. ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI И VII КЛАСОВЕ, КОИТО
ПОСЕЩАВАТ ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Н УСЛОВИЯТА НА
COVID-19
1. Заниманията на групите за ЦОУД се провеждат в сградата на База 2 на Средно училище „Христо
Ботев“-Враца.
2. Учениците пристигат не по-рано от 15 минути преди започване на учебните занятия, както следва:
5.клас – пристигат в 08:45 часа, започват учебни занятия в 09:00 часа
6.клас – пристигат в 09:00 часа, започват учебни занятия в 09:15 часа
7.клас – пристигат в 09:15 часа, започват учебни занятия в 09:30 часа
Забележка: За 2.учебен срок графикът ще бъде приложен допълнително.
3. Външни лица и родители на ученици се допускат в определено време след предварителна
уговорка.
4. В сградата на База 2 ще бъдат допускани ученици, родители, служители и външни лица след
предварително поставено ЛПС. Учителите носят ЛПС през цялото време, а учениците само в
общите помещения.
5. На входа и преди влизане в учебните помещения ръцете се дезинфекцират от ученици, родители,
служители и външни лица.
6. Обувките се дезинфекцират, като ученици, родители, служители и външни лица задължително
преминават през стъпка, напоена с дезинфектант.
7. На входа се извършва: медицински филтър, дезинфекция на ръцете при влизане през входа на
училището, измерване на температура по преценка на медицинското лице, стриктно изпълнение
на времевия график за влизане и излизане в/от сградата на училището;
8. След извършване на медицинския филтър от медицинско лице, същото напуска сградата.
Учителите в групи следят здравословното състояние на учениците и при симптоми отвеждат
ученика в стаята-изолатор /медицински кабинет/, информират медицинското лице в База 1, което
веднага пристига, преглежда ученика, уведомява родителите и изчаква идването им.
9. Учителите поддържат постоянен контакт с родителите и се информират за здравословното
състояние на децата.
10. Учителите пристигат в 08:10 часа при спазване на противоепидемичните мерки и изчакват
учениците в класните стаи, както следва:
5.клас, Юлия Николова – стая 105
5.клас, Вилма Дамянова – стая 104
6.клас, Велика Петкова – стая 103
6.клас, Деница Ценова – стая 101
7.клас, Цветомила Димитрова – стая 106
10.1. Учителите използват ЛПС, наблюдават общото състояние на учениците, спазват дистанция,
не се движат в стаята.
11. Учебните часове се провеждат в блок, както следва:
V клас
1. 09.00 – 09.40 /самоподготовка/
2. 09.40 – 10.20 /самоподготовка/
10 мин. - междучасие
3. 10.30 – 11.10 /ЗПИ/
4. 11.10 – 11.50 /ЗПИ/
10 мин. - междучасие
5. 12.00 – 12.40 /ООФА/
6. 12.40 – 13.20 /ООФА/

VІ клас
1. 09.15 – 09.55 /самоподготовка/
2. 09.55 – 10.35 /самоподготовка/
10 мин. - междучасие
3. 10.45 – 11.25 /ЗПИ/
4. 11.25 – 12.05 /ЗПИ/
10 мин. - междучасие
5. 12.15 – 12.55 /ООФА/
6. 12.55 – 13.35 /ООФА/
VІІ клас
1. 09.30 – 10.10 /самоподготовка/
2. 10.10 – 10.50 /самоподготовка/
10 мин. - междучасие
3. 11.00 – 11.40 /ЗПИ/
4. 11.40 – 12.20 /ЗПИ/
10 мин. - междучасие
5. 12.30 – 13.10 /ООФА/
6. 13.10 – 13.50 /ООФА/
12. Учениците спазват указанията на учителите.
13. Хранене на учениците:
13.1.
Междинното хранене се осъществява в класните стаи или в двора на База 2 в
междучасията при спазване на следните изисквания: лична хигиена на ръцете, дезинфекция, при
спазване на дистанция, а в класната стая на своето работно място върху индивидуална подложка.
13.2.
Обедното хранене се осъществява с храна от къщи в класната стая на своето работно
място върху индивидуална подложка или в стола на училището и обособено помещение за
хранене, организирано от учителите на групи с пакетирана храна и индивидуални прибори, при
спазване на мерките на МЗ. Индивидуалната подложка се осигурява от родителите на учениците и
се съхранява в торбичка под работното място на всеки ученик.
13.3.
Всяко дете работи и се храни на едно работно място, определено от учителя на групата
и отговаря за хигиената му.
13.4.
Не се допуска споделяне на храна и напитки.
13.5.
При хранене в стола на училището, учениците се придружават от учител.
13.6.
Храната за междинното и обедно хранене се осигурява от родителя преди началото на
учебните занятия.
13.7.
Абсолютно е забранено напускането на База 2.
14. Критични пространства:
двор - ограничаване достъпа на външни лица и контакта между отделните групи;
вход – медицински филтър; на входа има установен пропусквателен режим;
коридор – дезинфекциране на повърхностите /подови и стенни/ съгласно установения ред;
медицински кабинет/стая-изолатор – ежедневна дезинфекция, да не се допуска струпване пред
кабинета и да се спазва дистанция; видеонаблюдение, ежедневна цялостна дезинфекция и след
престой на лице със симптоми;
класни стаи – ежедневна дезинфекция два пъти на ден; продължително проветряване на
помещенията всяко междучасие; спазване на дистанция; влизане в помещението след дезинфекция
на ръцете;
ресурсен кабинет - ежедневна дезинфекция след всяка паралелка, спазване на дистанция, редовно
проветряване;
учителска стая – влизат след дезинфекция на ръцете от дозатор, поставен пред вратата; не се
задържат продължително, спазват дистанция, редовно и продължително проветряване.
15. В междучасията и в часовете за отдих и спорт цялата група излиза на двора или остава в
класната стая, по преценка на ръководителя.
16. При ИУЧ, ФУЧ, спортни и извънучилищни дейности учениците се освобождават от групите за
ЦОУД и се придвижват самостоятелно при спазване на правилата за БДП.
Родителите/настойниците подписват декларация, с която се уведомяват, че са длъжни да не
оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за

тяхното физическо, психическо и нравствено развитие/и ще осигуряват придружител за
сина/дъщеря си по пътя до училището и обратно, както и в случаите, когато детето им участва в
извънучилищни дейности, съвпадащи с времевия график на ГЦОУД.
17. Родителите/настойниците и учениците се задължават да осигурят опазване на училищното
имущество в класната стая, коридорите и двора на База 2. При нанесена щета от ученик
отстраняването ѝ да стане в тридневен срок, а при неустановен извършител цялата група да поеме
разноските по ремонта и самия ремонт.
Списък на родителите на ученици от ……….клас
на Средно училище „Христо Ботев“ град Враца
запознати с
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