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2021-2022г. в условията на Covid-19  
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
                                                       Х а р а к т е р и с т и к а   н а  с р е д а т а . 

                 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се намира в централната част на град Велико Търново и 

граничи от запад с основна за града входно-изходна улица. В училището се обучават малко над 

900 деца и ученици на две смени, от 8:00ч. до 19.15ч. В двора на училището се влиза през две 

портални врати, които след края на работния ден се заключват. Училищната сграда е една. В нея 

се водят часовете от предиобедната и следобедната част от целодневната организация на учебния 

ден. Там е организирано и столовото хранене на ученице. Учебните часове по ФВС се провеждат 

във физкултурен салон, който е свързан посредством топла връзка с училищната сграда. В салона 

има изградена действаща вентилационна система. 

 

                 Учениците се обучават по следната схема: 

1. Първи клас през цялата година са първа смяна – учебни часове до обед, дейности по интереси, 

самоподготовка, и отдих и спортни дейности в следобедната част на деня. 

2. Втори, трети и четвърти клас са първа смяна през първия срок и втора смяна през 

втория срок. 

3. Пети, шести и седми клас са втора смяна през първия срок – учебни часове следобед, 

като за пети клас се формира и сборна група за целодневно обучение; първа смяна през втория 

учебен срок. 

                Родителите изпращат или приемат своите деца на входа на училището, като влизането 

им в училище е по повод на родителски срещи, консултации или други конкретни задачи. 

В училището има създаден регистрационно-пропускателен режим, осъществяван от 

назначена щатна невъоръжена охрана и професионална охрана от фирма, с която има сключен 

договор. 

                Медицински кабинет работещ на две смени, обхваща целия работен/учебен ден. По график 

се извършват прегледи и манипулации в стоматологичния кабинет в училището. За 

емоционалното израстване и психичното здраве, както и за подкрепата в критични ситуации се 

грижат психолог и педагогически съветник. Двама училищни логопеди работят с деца и ученици 

с различни комуникативни нарушения от училището и града. 

                Успехът на учениците от ОУ „Св. П. Евтимий“ е един от най-високите в областта, измерен 

чрез изпитите от НВО в IV клас и VII клас. 

 

II. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА 
                Преди започването на новата учебна година, родителите задължително трябва да попълнят 

декларация в свободен текст, че тяхното дете не е било в контакт със заразно болен през 

последните 14 дни. 

               Училището е задължено да събира от родителите или по служебен път актуална здравна 

информация за всяко дете. 

               Празникът за първия учебен, за учениците от първи и пети клас, ще бъде организиран в 

двора на училището, като учениците от двата випуска ще бъдат разделени по време, а 

паралелките от дистанция. Останалите ученици ще влязат в училищната сграда по график, който 

ще бъде оповестен допълнително в групите на класовете в социалните мрежи, на страницата и в 

сайта на училището. 

              През учебната година, родителите ще водят своите деца до двата входа на училищния двор. 

От 7:40ч. до 7:55ч. дежурният учител от I клас посреща и насочва първокласниците към 

главния вход на училищната сграда. По същото време второкласниците се посрещат от дежурен 

учител от II клас и се насочват към южния вход. 

Според графика на учебното време, III клас влиза в сградата на училището през главния вход от 

7:30ч. до 7:45ч. Родителите придружават учениците до входа на училищния двор от където се 

посрещат от дежурен учител от екипа на III клас. 

По същия ред от 7:30ч. до 7:45ч. през южния вход става влизането на учениците от IV клас. 

Учениците от V-VII клас влизат самостоятелно в училищната сграда според указания в графика час и 

вход. 

             Охраната на двата входа внимава да няма струпване на ученици и съдейства за придвижването 

им до класните стаи. 

Следват График на учебните часове при дните с провеждане на тест за Ковид-19 на учениците и 

График на учебните часове при обучение от разстояние в електронна среда за цялото училище. 

Същият график за използва и при обучението на отделна паралелка. 

 



 

График на учебните часове, само за дните на извършване на тест за Ковид-19 

  Първа смяна I II III IV 

  начален етап главен вход южен вход главен вход южен вход 

тестване 
начало на тест 8 00 8 00 7 45 7 45 

край на тест 8 30 8 30 8 15 8 15 

  междучасие 15 15 

1 
начало на 1 час 8 45 8 45 8 30 8 30 

край на 1 час 9 15 9 15 9 05 9 05 

  междучасие 20 5 

2 
начало на 2 час 9 35 9 35 9 10 9 10 

край на 2 час 10 05 10 05 9 45 9 45 

  междучасие 5 20 

3 
начало на 3 час 10 10 10 10 10 05 10 05 

край на 3 час 10 40 10 40 10 40 10 40 

  междучасие 5 5 

4 
начало на 4 час 10 45 10 45 10 45 10 45 

край на 4 час 11 15 11 15 11 20 11 20 

  междучасие 10 10 

5 
начало на 5 час 11 25 11 25 11 30 11 30 

край на 5 час 11 55 11 55 12 05 12 05 

      10 

6 
начало на 6 час         12 15 12 15 

край на 6 час         12 50 12 50 

  Втора смяна V VI VII 

  прогимназиален етап стаи на II клас стаи на III клас стаи на IV клас 

  влизат през: южен вход главен вход южен вход 

тестване       12 15 13 05 13 05 

1 
начало на 1 час 12 45 13 25 13 25 

край на 1 час 13 25 14 05 14 05 

  междучасие 5 5 

2 
начало на 2 час 13 30 14 10 14 10 

край на 2 час 14 10 14 50 14 50 

  междучасие 5 5 

3 
начало на 3 час 14 15 14 55 14 55 

край на 3 час 14 55 15 35 15 35 

  междучасие 30 30 

4 
начало на 4 час 15 25 16 05 15 05 

край на 4 час 16 05 16 45 16 45 

  междучасие 10 10 

5 
начало на 5 час 16 15 16 55 16 55 

край на 5 час 16 55 17 35 17 35 

  междучасие 10 10 

6 
начало на 6 час 17 05 17 45 17 45 

край на 6 час 17 45 18 25 18 25 

  междучасие         10 

7 
начало на 7 час         18 35 

край на 7 час         19 15 

 

 



 

ГРАФИК  

на учебните часове при обучение от разстояние в електронна среда 

  Първа смяна I II III IV 

  начален етап ОРЕС 

1 
начало на 1 час 8 00 8 00 8 00 8 00 

край на 1 час 8 20 8 20 8 20 8 20 

  междучасие 20 20 

2 
начало на 2 час 8 40 8 40 8 40 8 40 

край на 2 час 9 00 9 00 9 00 9 00 

  междучасие 25 25 

3 
начало на 3 час 9 25 9 25 9 25 9 25 

край на 3 час 9 45 9 45 9 45 9 45 

  междучасие 15 15 

4 
начало на 4 час 10 00 10 00 10 00 10 00 

край на 4 час 10 20 10 20 10 20 10 20 

  междучасие 15 15 

5 
начало на 5 час 10 35 10 35 10 35 10 35 

край на 5 час 10 55 10 55 10 55 10 55 

  междучасие   10 

6 
начало на 6 час         11 05 11 05 

край на 6 час         11 25 11 25 

          

  Втора смяна V VI VII 

  прогимназиален етап ОРЕС 

1 
начало на 1 час 12 20 13 00 13 00 

край на 1 час 12 50 13 30 13 30 

  междучасие 15 15 

2 
начало на 2 час 13 05 13 45 13 45 

край на 2 час 13 35 14 15 14 15 

  междучасие 15 15 

3 
начало на 3 час 13 50 14 30 14 30 

край на 3 час 14 20 15 00 15 00 

  междучасие 40 40 

4 
начало на 4 час 15 00 15 40 15 40 

край на 4 час 15 30 16 10 16 10 

  междучасие 20 20 

5 
начало на 5 час 15 50 16 30 16 30 

край на 5 час 16 20 17 00 17 00 

  междучасие 20 20 

6 
начало на 6 час 16 40 17 20 17 20 

край на 6 час 17 10 17 50 17 50 

  междучасие         10 

7 
начало на 7 час         18 00 

край на 7 час         18 30 

 



III. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ 
                                                                 У ч и л и щ е н   д в о р 

            В училищния двор не се допускат външни лица в рамките на учебния ден; 

            Изключение от правилото се прави на придружители на деца със специални образователни 

потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, 

физическа дистанция и дезинфекция; 

            Учениците от паралелките могат да почиват и общуват с необходима дистанция в училищния 

двор, като поддържат необходимата дистанция от минимум 1,5м. от ученици от други паралелки и/или 

класове. 

            В класните стаи на открито се провеждат възможно най-много занятия на открито, когато 

и метрологичната обстановка го позволява. 

            Организираният отдих и физическа активност се провежда приоритетно навън, в двора на 

училището или близкия парк. Учителят в ЦДО и/или класни ръководител следи децата от неговата 

група или клас да играят/спортуват в своята зона от двора или парка. 

 

                                                       В л и з а н е   в   у ч и л и щ е т о 

             Чрез термални дисплеи, инсталирани на двата входа през които влизат учениците и ръчни 

електронни термометри, ще се извършва безконтактно измерване на температурата за време, по- 

малко от секунда. При преминаване на служител, ученик, родител или гост с телесна температура над 

37,5 ̊ С, аларма известява охраната на входа за наличието на потенциално болен човек. 

              Всеки клас е разположен на отделен етаж, като учениците от начален етап са разделени и по 

време от учениците от прогимназиален етап. Ограничават се максимално контактите между ученици 

от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. 

             Групите за занимания по интереси се организират в рамките на паралелката, а при необхо- 

димост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и осигуряване 

на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. 

             За реда в коридорите и пред тоалетните следят дежурните учители и чистачките на етажа. 

При придвижване по коридора или по стълбищата, учениците се приучват да се движат в колона, един 

след друг без да бързат и да се струпват. 

 

                                           У ч и т е л с к а  с т а я  и  к о м у н и к а ц и я 

             Учителите престояват в учителската стая само при непосредствена необходимост; 

             По възможност, комуникацията се осъществява в електронна среда; 

             При необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция 

и носене на защитни маски; 

             Комуникация с родителите се извършва предимно в електронна среда, а индивидуалните 

срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ; 

             Провеждането на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, 

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

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

Физкултурен салон 

            Физкултурните салони се използват 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 конкретния час помещението се използва само от една паралелка при 

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. 

 

                                                   П о с е щ е н и е  в  Б и б л и о т е к а 

    В библиотеката не могат да влизат повече от двама ученици наведнъж, които трябва да се 

придържат и на дистанция от 1,5 м. един от друг. 

 

                                                   П о л з в а н е   н а  Т о а л е т н и 

          В тоалетните не могат да влизат или да пребивават повече от 5 ученици. 

Класните ръководители имат задължението за 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. 

          Нуждата от дистанция, забраната за размяна на храни и напитки между тях и строгата 

лична хигиена. 

 

                                                Д е з и н ф е к ц и я  в  у ч и л и щ е т о 

          Дезинфекцията на помещенията в училището се извършва след втория час при I и II клас, и след 

третия час при III, IV, V, VI и VII клас по време на големите междучасия. 

Между двете смени има повече от половин час, също предвиден за почистване и дезинфекция на стаи 

(бюро, маси, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление), тоалетни (тоалетни чинии, 

мивки, кранове), коридори (шкафчета, парапети) и т.н. Учителската стая се дезинфекцира по време на 

всеки учебен час. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време 

на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия. 

          Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение 

          В коридорите до санитарните помещения и във фоайето на стола се поставят, дезинфектанти, 

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия. 

Подготвянето на дезинфекционните разтвори се извършва съвместно с медицинското лице в 

училището и/или с оказана методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). С биоцидите, 

които не са готови за употреба, разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения. 

 

                                    Н о с е н е  н а  л и ч н и   п р е д п а з н и  с р е д с т в а: 

          Задължително е носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична 

обстановка, освен в случаите, изброени по-долу като изключения. 

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а 

за учителите от училището. Училището осигурява защитни маски за лице и в случаите, когато 

учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. 

Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и 

непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на 

материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен 

материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на 

замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като 

полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици. 

          Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните 

случаи: 

          В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 

          За учениците от предучилищните групи; 

          За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час; 

          За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за 

придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, 

удостоверяващо това; 

         В часовете по физическо възпитание и спорт. 

         При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време 

на целия престой в училище. 

 

                                                    Х р а н е н е  н а  у ч е н и ц и т е 

        Преди да започнат часовете от следобедната дейност на целодневното обучение, учениците 

от начален етап обядват в стола на училището. След приключването на последния учебен час, 

учителят в ЦДО приема от класните ръководители децата от своята група, и ги завежда в стаята 

за занимания на групата. В същото време класните ръководители изпращат на входа онези ученици, 

които не посещават следобедни занимания и се присъединяват към учителите от ЦДО в определената 

им стая. Влизането в столовата става с маски, организирано по график. След като обядват, учениците 

се извеждат от учителя си в ЦДО и започват занимания. 

 

                                                  И н ф о р м а ц и о н н а  к а м п а н и я 

         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. 

        Всекидневно се напомня, особено на децата и учениците от начален етап да докосват по- 

малко предмети в класната стая и в останалите помещения, 

        Регулярно, на видно място се поставят информационни материали (плакати) за правилна 

хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни 

маски. 

        Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и 

информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители 

се публикуват своевременно на сайта на училището на адрес: http://oupe-vt.com/covid-19-новини/ . 

        В същият ред се отразява информацията за карантинирани и заболели ученици, педагогически и 

непедагогически специалисти в базата данни „Карантина“ на МОН. 

 

III. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕ 

                                                     П о д г о т в и т е л н и т е  м е р к и: 

         На първия етаж в училището е обособена стая, в която ще се извърши изчакването на 

медицинското лице и/или родителя на ученика, от служител или ученик с грипоподобни симптоми. 

         Осъществява се медицински филтър за недопускане в сградата на училището на лица във видимо 

нездравословно състояние от медицинското лице, в началото на всяка смяна. 

         Организират се разяснителни кампании и обучение на педагогическите и непедагогическите 

специалисти от медицинските лица в училище да разпознават симптомите на COVID-19, за да може 

по-бързо да се определят потенциалните заболели. 

        Информират се родителите за прилаганите здравни протоколи и установяване на начин на 

уведомяване при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите 

мерки. 

 

      З а д ъ л ж и т е л н и т е  з д р а в н и  п р о т о к о л и  з а  п о в е д е н и е  п р и  с ъ м н е н и е  и л и        

                                с л у ч а й  н а  C O V I D – 1 9  в  у ч и л и щ е т о  в к л ю ч в а т : 

       А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

        1. Първоначално поведение 

         Ученикът се отделя незабавно в стаята за изчакване, при осигурено наблюдение, докато не 

се прибере у дома. 

        На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му, освен ако не страда от астма и 

има издаден медицински документ за това. 

Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да отведат ученика 

при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на 

личен транспорт при възможност). 

        На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се 

избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за 

преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, 

вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID-19 . 

       След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с 

биоцид с вирусоцидно действие. 

       Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици. 

       Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка 

от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

      2. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

       Родителите информират директора на училището, която се свързва с РЗИ гр. В.Търново и 

ѝ предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с 

указанията на РЗИ. 

      В зависимост от броя на контактните лица, мерките може да включват карантиниране на една или 

няколко паралелки/клас или на цялото училище. 

      Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището се 

разпореждат от РЗИ гр. В. Търново и се предписват на директора на училището. 

      Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от регионалната здравна 

инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се 

поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни: 



        Ученици от същата паралелка; 

        Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно 

дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

        Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по- 

малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно 

дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

       Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 

14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 от 48 часа 

преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бързантигенен тест 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

      Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на 

наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на 

личния лекар на детето и на РЗИ. 

      При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за 

симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази 

карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните 

лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла 

инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата). 

      След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и 

помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията 

могат да се използват за учебни занятия. 

      Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

     Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно 

разстройство и др.): 

Първоначално поведение 

      Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска; 

      Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи 

действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест; 

     При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си 

състояние след преглед или направена консултация; 

     След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцид-

но действие при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 

           В с л у ч а й  н а  п о л о ж и т е л е н  р е з у л т а т  з а  C O V I D -19 н а  с л у ж и т е л: 

     Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва с РЗИ - В.Търново, която 

извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в 

училището и в семейството. В зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация 

в конкретния случай. 

     Директорът на училището предоставя на РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в 

контакт с лицето в съответствие с указанията. 

     Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат 

в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на училището изпълнява предписанията на 

здравната инспекция. 

     В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да 

включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 

     Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в зависимост от 

конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена 

оценка на риска и определени като високорискови контактни: 

     Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител; 

     Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

     Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 

м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, 



определена със заповед на МЗ. 

     Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 

14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа 

преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

     Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно 

уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

     След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително проветряване, 

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите 

помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели. 

     Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в зависимост 

от конкретната ситуация. 

 

IV. ПРИОТИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СПРЯМО ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА УСПЕШНО 

ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

1. Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, но не са свързани 

пряко с изпълнението на учебния план: 

 

     Такива дейности са целодневната организация на учебния ден, извънкласните дейности и 

заниманията по интереси, организирани дейности с ученици по изпълнението на национални 

програми и проекти. 

      Когато по обективни причини не могат да бъдат организирани, без да има взаимодействие на 

учениците от различни паралелки, дейностите от тази група се провеждат по възможност със 

събирането на ученици от не повече от две паралелки. 

      Ограничава се организираното извеждане извън територията на училището на ученици от 

училище, в което има карантиниран учител и/или ученик, или карантинирана паралелка за срока 

на карантината. 

 

2. Други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и социализация на 

децата и учениците: 

 

     Това са състезания и олимпиади, педагогически съвети, родителски срещи, заседания на обществе- 

ните съвети, събрания на училищните настоятелства, квалификация на педагогическите специалисти, 

планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. 

     При организирането и провеждането на тези дейности се спазват задължителните и препоръчител-

ните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, като при невъзможност да бъдат 

приложени, е допустимо дейностите да бъдат отложени, да бъдат проведени в електронна среда при 

възможност или да не бъдат проведени, когато това няма да навреди на успешното завършване на 

учебната година и на планираните образователни процеси в учебното заведение. 

V. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА 

ОПАСНОСТ 

 

1. Присъствен образователен процес в училището, когато на територията на община Велико Търново е 

достигната 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 население може да се провежда при едновре-

менно наличие на следните условия: 

     а) в училището е осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за 

COVID-19, включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 на 

Комисията за здравна сигурност на ЕС. Тестовете се осигуряват със средства от държавния бюджет за 

всички училища в системата на училищното образование на територията на Република България. 

     б) при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в 

училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, веднъж 

седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с 

валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от 

лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопаз-

ването.  

Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи. 

     в) в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 



веднъж седмично в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни 

потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на 

педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, 

които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за 

отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от 

министъра на здравеопазването. 

     г) Съгласието по т.б за малолетните ученици (до навършване на 14 г.) се изразява от техните 

родители. 

     д) Когато заболелите в община Велико Търново са повече от 250 на 100 000 души за 14-дн. период 

педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само при наличие на валиден 

документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от 

лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти седмично на място в училището с 

неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от институцията. Лицата, които отсъстват в 

дните на изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училището. 

     е) Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището не са осигурени 

достатъчно количество неинвазивни бързи антигенни тестове за всички ученици за изследване на 

COVID-19, се извършва приоритетно в следната последователност: 

     1. за учениците в началния етап (I-IV клас) ; 

     2. за учениците в прогимназиален етап (V-VII клас). 

     ж) Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи: 

      1. Когато положителните случаи на територията на община Велико Търново са достигнали 14-

дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, но не са изпълнени условията на т.а, 

обучението се осъществява за 50% от паралелките в училището по график за ротация, утвърден от 

министъра на образованието и науката. 

      2. Най-малко 30% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, 

преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно 

изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. 

Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи. 

     3. При провеждане на индивидуални дейности, за които е обективно невъзможно провеждането от 

разстояние в електронна среда – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или 

практически изпитвания за текуща оценка, изпити в процеса на обучение – за оформяне на срочна 

оценка, приравнителни изпити, за промяна на оценката, за изпити за валидиране на компетентности, 

придобити чрез неформално и информално учене, индивидуални дейности за подкрепа за личностно 

развитие. Индивидуалните дейности се провеждат, като не се допуска едновременно присъствие в 

училище и смесване на ученици, за които се осъществява присъствен образователен процес и 

ученици, които присъстват в училището за провеждане на индивидуални дейности. 

    з) Присъственото провеждане на групови дейности в училищна среда – дейности от 

целодневната организация на учебния ден, групови дейности за подкрепа за личностно 

развитие, олимпиади и състезания и др. се извършва, без да се допуска смесване на ученици 

от различни паралелки, освен ако в училището е създадена необходимата организация за провеждане 

на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия 

и непедагогическия персонал или ако те притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, 

наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, 

въведени със заповед от министъра на здравеопазването. 

    и) Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални 

образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия учебния ден за съответната 

седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава 

присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболе-

дуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат 

изследвани. 

    й) Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва 

в домашни условия. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, 

определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците 

посещават училището, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият 

резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. 

    к) Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището, освен в момента на 

вземане на пробата. 

    л) Изследването на учениците се извършва в помещението, в което се провежда първият учебен час. 

Изследването се провежда от лица, определени от директора: 



(педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може 

да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за 

ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. 

При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и 

маски, осигурени от институцията. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при 

спазването на указанията на производителя на съответния тест.  

   м) По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко 

ангажирани с процеса на изследване. 

   н) След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла 

вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху 

които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се 

проветряват. 

   о) При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното 

му здраве начин в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага по- 

горе протокол. 

       Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния 

резултат от бързия антигенен тест, проведен в училището или в домашни условия – за учениците със 

специални образователни потребности. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по 

смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо 

представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в 

училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности. 

Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на 

положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен 

резултат, за учениците от паралелката се карантинира с предписание на РЗИ и заповед на директора (и 

МОН). При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение. 

       Ученикът с установен положителен резултат от изследване в училище или в домашни условия – за 

учениците със специални образователни потребности, се допуска отново в присъствено обучение само 

след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-

19 или за преболедуване. 

      п) В сградата на училището не се допускат: 

      1. ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на 

антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие за 

изследване веднъж седмично. По изключение се допускат 

учениците в ротация по т. ж и в случаите по т. з. 

      2. лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължи- 

телно изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за 

COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, 

наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, 

въведени със заповед от министъра на здравеопазването; 

      3. лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците. 

 

VI. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС ЗА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК 
Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в условията на 

епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО, както следва: 

      по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на учили-

щето, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в 

електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява за ученик, записан в дневна, 

индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по здравословни или други уважителни 

причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище; 

      когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на нео-

бходимите технически и технологични средства обучението в дневна, индивидуална или комбинирана 

форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 

учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка: 

     1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на уче- 

ника в училище поставя в риск живота или здравето му; 

     2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на уче- 

ника в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 

     3. по избор на ученика, за малолетните ученици – по избор на родителите, а за непълнолетните – от 



учениците със съгласието на техните родители и след разрешение на началника на Регионалното 

управление на образованието.  

       Началникът на РУО разрешава ОРЕС по избор на ученика или на родителите въз основа на инфор-

мация за предходната учебна година и до момента от директора на училището за успеха, отсъствията и 

ангажираността на ученика. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС 
       Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи се осъществява от учили- 

щето. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за 

участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му, като към заявление- 

то се прилага и декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. 

       Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподго-

товка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при синхронно обучение. 

        Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда е 20 минути в началния етап и 30 минути в прогимназиал-

ния етап. При синхронното обучение в дистанционна форма, дистанционните учебни часове включват 

синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението. 
 

При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето е с продължителността на 

часовете от дневното разписание. При него дистанционните учебни часове включват наблюдение на 

урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици, като текущата обратна връзка за 

резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на 

учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група. 

       Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят 

отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование. В случай че ученикът се 

обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на 

взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет 

ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня. 

По препоръка на МОН, училището приканва учениците, които по желание на родителите си 

продължават обучението си от дистанция дори след като техните съученици са се върнали в училище, 

да се явяват присъствено в часовете за писмено или устно оформяне на срочните или годишните 

оценки. Това може да стане с еднократно изследване с бърз антигенен тест в училище или представяне 

на „зелен сертификат“. По изключение е допустимо писменото или устно изпитване да се проведе 

инди- видуално, без ученикът да се тества или да представя документ за преболедуване или 

ваксиниране, като индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес 

на паралелките. Графикът на тези изпитвания се помества в сайта на училището в раздел 

„Информация за изпити“. 

 

       При същите условия задължително присъствено се полагат също индивидуалните изпити за опре-

деляне на срочна оценка при повече от 25% отсъствия от часовете по съответния учебен предмет, 

приравнителните изпити, изпитите за промяна на оценката. В тези случаи изпитите се провеждат от 

комисии в училище. 

 

VIII. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 
       1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информа- 

цията в електронна среда при спазване на нормативните изисквания. 

       2. Предварително проучване техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от 

разстояние в електронна среда. 

       3. Начинът на обучение от разстояние в електронна среда е в MS Teams, а при обоснована нужда и 

друг подходящ вариант на обучение в зависимост от възрастовите особености и дигиталните умения 

на децата и/или учениците. 

      4. Обезпечаване на учителите и учениците (извън случаите, когато ОРЕС се организира за отделен 

ученик по негово или на родителите му желание) с технически средства за провеждането на обучение 

от разстояние в електронна среда. 

      5. Създава се организация при отсъствието на учител по даден учебен предмет, няколко паралелки 

да се обучават едновременно от друг учител. 



      6. Установяват се възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически специали- 

сти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда. 

 

IX. ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА 
      Непосредствено след завръщането на учениците в присъствено обучение се извършва анализ, 

който обхваща учениците в риск, на такива, при които се забелязва понижаване на успеха и с по-голям 

брой отсъствия, в т.ч. по неуважителни причини. 

      Установяват се и се работи за компенсация на дефицитите в усвоеното учебно съдържание по 

учебните предмети, но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни 

на присъственото обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и контролни работи. 

      Преценява се необходимостта и възможностите за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, 

подкрепа от педагогически съветник и/или психолог. 

      В случай, че има необходимост, в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се организира обща подкрепа в 

хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни 

предмети на ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени 

дефицити при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от 

отпадане. 

      Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на допълнително обучение 

по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните часове, чрез занимания по интереси, логопедична работа, грижа за здравето, ранно оценване 

на потребностите и превенция на обучителните затруднения, както и за ученици, които не владеят 

български език. 

      Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити да са 

съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при усвояване на 

учебното съдържание. 

      При посочените по-горе случаи, директорът на училището упражнява контрол на ефективното 

изпълнение задълженията на учителите при провеждане на консултации по учебни предмети и 

допълнителното обучение по учебни предмети. 

 

X. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБЪР ПСИХОКЛИМАТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ НА 

НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 
      Всички мерки, които училището въвежда е важно да бъдат осъзнати и приемани, като значими за 

опазване здравето на децата и учениците и на техните семейства. Търсейки баланс между 

добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от 

разпространение на вируса, училището ще осигури спокойна среда за работа в колектива, както и 

за учениците и техните семейства. 

      Психологът и педагогическия съветник в училището, ще проведат срещи с колектива, на 

които спокойно да бъдат обсъдени всички протоколи, които ще бъдат прилагани, като всеки 

трябва да осъзнава необходимостта от тяхното прилагане. 

      За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училището ще пред- 

приеме следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството: 

Обсъждане и информиране. 

 

                                И н ф о р м и р а н е  н а  р о д и т е л и т е  и  о б щ н о с т т а 

       Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние 

в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и 

информацията за брой болни от COVID-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители се 

публикуват своевременно на интернет страницата на училището. Информацията може да се 

предоставя също и чрез съобщения чрез електронен дневник. 

       Настоящите Правилата, са приети от колектива след обсъждане, разбиране и приемане на 

задълженията от всички служители. 

        Правилата ще бъдат оповестени на сайта на училището и представени с необходимите пояснения 

и аргументация от класните ръководители на родителите и техните деца. 

Правилата са отворени и ще бъдат променяни винаги, когато бъде оценена необходимостта от това, 

като всяка промяна ще бъде представяна на колектива и на семействата. 

       Училищeто задължително уведомява родителите: 

       В началото на учебната година – чрез класните ръководители - за създадената организацията, 

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



       Регулярно – веднъж седмично чрез училищния сайт, за епидемичната ситуация в училището. 

       Извънредно – чрез електронен дневник при наличие на болен ученик, учител или служител или 

промяна в някоя от мерките и правилата в училището. 

       Съобщенията ще информират родители 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. 

 

                                               П о д к р е п а  п р и  з а т р у д н е н и я 

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

родител се провежда разговор и се оказва 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 задължително 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. 

        Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, 

въведени в училището, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на 

напрежението и стреса за колектива и за семействата. 

        Не се допуска насаждането на непрекъснат страх, а увереност, че спазването на правилата е важно 

за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на 

разпространението на вируса. 


