
 
 

                

 

Утвърждавам! 

Заповед № РД-13-1352/14.09.2022 г. 

              Директор: ………..…/П/………....…

                /Людмила Крумова/

                

 

            

УЧИЛИЩЕН ПЛАН  
за организация на дейностите 

 в Трето основно училище „Д-р Петър Берон“  

в условията на епидемична обстановка през учебната 2022/2023 г. 
 

 

 

№ Дейности Отговорници Забележка 

I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСА 

1. Спазване на общите здравни мерки 

• Поставяне на видно място информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване 

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

• Тестване: 

- При осигурени безплатни за образователните институции тестове след положително решение 

на общото събрание на училището и координиране с РЗИ директорът организира тестване на 

всички 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 тестване на децата на 

съгласните родители поне веднъж в седмицата. 

учители, 

служители, 

ученици 

 

Директор 

 



 

2.  Лични предпазни средства 

• Носене на лични предпазни средства (маски) е задължително за всички ученици, учители, 

служители.  

• Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска при следните случаи: 

- За учениците от начален етап по време на учебен час 

- За ученици със СОП, при които има установена невъзможност за придържане към носене 

на маска и становище от личен/ лекуващ лекар, удостоверяващо това. 

- За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и 

местата на учениците. 

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

- В часовете по ФВС, когато се провеждат на открито. 

- В часовете по ФВС 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. 

• Носенето на маска в класната стая от учениците  от начален етап е по желание.  

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

• Учениците използват лични дезинфектанти и хигиенни влажни кърпи за почистване на 

устройствата в компютърните кабинети. 

учители, 

ученици 

 

3. Дезинфекция и проветряване 

• Дезинфекция на повърхностите се прави ежедневно двукратно, а при наличие на потвърден 

случай на COVID-19,  хигиенните и дезинфекционните мероприятия – 4 пъти. 

• Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час; 

• Учебните стаи се проветряват всяко междучасие и поне два пъти по време на часа за не по-

малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; 

Директор, 

непедагогически 

персонал 

Учители 

 

4. Засилена лична хигиена 

•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, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и 

работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана. 

•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. 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

Учители 

 

Учители 

 



5.  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.  

• Инструктаж на персонала, учениците и на външните посетители за здравните изисквания.  

• Подготвяне на декларация за родителите за съблюдаване на здравословното състояние на 

детето, с цел недопускане на ученика в училище при проява на  грипоподобни симптоми или 

такива на Ковид-19 

•Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището. При 

необходимост от индивидуален разговор с учител/ директор, родителят уговаря чрез класния 

ръководител времето и мястото на срещата. 

 •Недопускане на външни лица в двора в рамките на учебния ден. Родителите изчакват и 

посрещат децата си извън двора на училището, на определени от учителя места, спазвайки 

дистанция поне от 1,5 м.  

•Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция.  

• Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности. 

 

 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

ЗДУД 

ЗДУД 

 

 

Учил. охрана 

 

 

 

Охрана 

 

Касиер- 

домакин, 

непедагогически 

персонал 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Регулирано влизане и излизане в сградата на училището, без струпване на входа и при 

спазване на дистанция, както следва: 

 I а, б и ГЦОУД на І и ІІ клас– малка сграда, заден вход 

 II а,б,в, III а,в, IV а, V а, VIІ а, б – голяма сграда, главен вход 

 III б, IVб, в, V б,в,VI а,б, в, VII в, г класове – голяма сграда, вход до физкултурния салон 

 ГЦОУД – голяма сграда, вход до физкултурния салон 

Времеви порядък: 

 I клас – от 08:00 до 08:20ч.  

 II клас , I смяна – от 08:00 до 08:20ч.; II смяна –  13:15 -13:30ч. 

 III – VІІ класове, I смяна – от 07:15 до 07:30 ч.; II смяна – от 13:15 до 13:30ч. 

Директор, ЗДУД 

Дежурен екип 

 

2. Организация на движението в коридорите и по стълбите 

• Разделяне на потоците на движението с ограничителни линии и стрелки, обозначени по 

коридорите и стълбите.  

• Използване само на стълбите към съответния вход. 

 

Директор, ЗДУД 

Дежурен екип 

 



• Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж и ограничаване  преминаването на 

други ученици през етажа. 

• Разминаване на голямото междучасие между начален и прогимназиален етап:  

- начален етап – след втория час; 

- прогимназиален етап - след третия час. 

3. Хранене на учениците 

• Стриктно спазване на препоръките  на МЗ и БАБХ в столовата и бюфета на училището. 

• Хранене по график на учениците от ГЦОУД във ІІ, ІІІ, ІV клас 

• За учениците от І клас се предоставя кетъринг с индивидуални прибори за хранене в класната 

стая. 

• Организиране на правила за безопасно хранене на учениците в училищния бюфет, чрез 

осигуряване дежурства на учители 

• Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ да се доставят един път седмично при спазване на 

здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки. 

 

Директор 

Учители ГЦОУД 

Директор 

Дежурен екип 

Директор, 

домакин-касиер 

 

4. Правила за организиране на дневния режим и седмичното разписание за провеждане на  

учебния процес 

• Изготвяне на дневен режим за присъствен учебен процес, за ОРЕС по график и за ОРЕС 

• Провеждане на ежедневни разговори/беседи /в началото на първия час/ за правилата, личната 

отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19, съобразени с 

възрастовите особености на учениците. 

• Обсъждане на възможност за провеждане на часове в блок (ИИ, БЕЛ, ФВС).  

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

часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в 

училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се 

провеждат часовете само на един клас и задължително носене на защитни маски при активни 

дейности. 

• Организиране на ГЦОУД по възможност по една паралелка. 

• Организирането на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, да се ограничи максимално 

прякото взаимодействие между тях. 

• При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни 

регулации на МЗ. 

•Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това. Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно и не е свързано с 

риск и много време за придвижване. При извеждане – информирано съгласие от родителите. 

• Максимално ограничаване на външни лектори за дейности, които могат да се осигурят от 

 

 

ЗДУД 

ЗДУД 

Учители 

 

ЗДУД и учители 

ЗДУД и учители 

ФВС 

 

 

 

Директор  

Учители 

 

 

Учители 

 

Учители 

 

Директор 

 

 



учители в училището. 

• 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. 

• Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – 

родители, учители – ученици). 

 • Планираните екскурзии, зелени училища и туристически пътувания се провеждат само при 

зелен сценарий след съгласуване с РЗИ. 

• Квалификациите на педагогическите специалисти се провеждат приоритетно дистанционно. 

• Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с  Правилата за безопасност на 

учениците в компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на 

дистанционно обучение в онлайн среда. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

 

Директор, кл. 

ръководители 

 

Директор, 

ЗДУД, учители 

ЗДУД 

5. Ограничаване на близката комуникация между учителите и престоя им в учителската стая 

• Комуникацията между педагогическите и непедагогическите специалисти да се осъществява в 

електронна среда и при нужда от пряка комуникация да се използва по-голямо помещение или 

конферентната зала, което гарантира спазването на правилата за дистанция, определени от МЗ. 

• Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост; 

• Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците в т.ч. и 

препоръчителна дистанция от 1,5 м по време на обучение. 

Директор 

 

 

 

Учители 

 

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

1. Подготвителни мерки 

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

•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. 

•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. 

Директор  

2. 

2.1. 

 

2.2. 

Задължителни мерки 

•Педагогическите специалисти, които влизат в първия учебен час, следят за общото здравословно 

състояние на учениците и подават информация на мед. лице при необходимост. 

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.): 

Директор, мед. 

Лице, учители 

 



• Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай място при осигурено 

наблюдение, докато не се прибере у дома. 

• На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта. 

• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, 

като се съобразяват 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 коронавирус. 

• След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция веднага.  

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

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

2.3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен: 

• Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска. 

• При възможност използва личен транспорт за придвижване.  

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

действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 

• При положителен тест лицето уведомява директора, а директорът на училището предоставя на 

РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 

• Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 

• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция. 

• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния 

лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

Директор,  

мед. лице, 

учители 

 

3. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR: 

На ученик: 

• Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ и 

да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в 

съответствие с указанията на РЗИ. 

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

разпореждат от РЗИ 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. 

• След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва 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 

Директор, кл. 

ръководители 

мед. лице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. 

стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

На възрастен: 

• Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва с РЗИ и РУО. 

• 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 съответното училище изпълнява 

предписанията на РЗИ. 

• 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 съответната регионална 

здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация. 

• 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. 

 

 

 

 

Директор 
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IV.   АЛГОРИТЪМ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) 

1. Сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, областно и 

училищно ниво (според Насоки за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата на МОН) 

      Ниво 1 – зелен сценарий 

При наличие на единични случаи на ученици, учители и служители- носители на Ковид-19 и/ или 

карантинирани, се предприемат от Директора следните действия: 

- При заболял ученик и предписание на РЗИ се карантинира цялата паралелка и преминава в 

ОРЕС със заповед на Директора на основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10. 

- При карантиниране на отделен ученик от РЗИ за него се организира ОРЕС 

- На учителите се осигурява техника за работа в ОРЕС с карантинираните деца и 

едновременно с това присъствено с останалите некарантинирани ученици. 

-  Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния план и утвърдената 

учебна програма. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения 

съгласно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работна заплата. 

- Ако при зелен сценарий в училището отсъстват 10% от учениците или броят на заболелите 
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учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат 

мерките предвидени по жълтия сценарий. 

 

Ниво 2 – жълт сценарий 

- При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий. 

- При отсъстващи 10% от учениците или броят на заболелите учители води до 

невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, Директорът отправя 

аргументирано предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване 

към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда след решение 

или на ПС, или на РЗИ, или на областния кризисен щаб, като уведомява РУО. 

- При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не 

повече от 50% от учениците. 

- При решение за ОРЕС по график, първи преминава випускът с най-много заболели или 

контактни ученици. 

- В общия случай важи принципът, че към ОРЕС преминават първо учениците от 

прогимназиален етап, а учениците от начален етап – в краен случай. 

    Ниво  3 – червен сценарий 

- При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий. 

- Ако в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или броят 

заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, се 

прилагат мерките, предвидени за тези случаи в жълтия сценарий. 

- Училищата работят по график, разработен от МОН, за преминаване в ОРЕС и при спазване 

на задължителните и препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на 

инфекцията. 

- За ученици в риск от отпадане и ученици, чийто родители работят на първа линия, се 

допуска сформирането на сборни паралелки на ниво випуск за присъствено обучение по 

време на ОРЕС. Те се организират след решение на ПС съобразно възможностите на 

училището. 

- Създава се организация за максимално присъствено обучение на ученици със СОП, като се 

допуска ОРЕС за тежко болните или по желание на родителите. 

Ниво 4 – тъмночервен сценарий 

- Всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в 
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електронна среда (ОРЕС) само след заповед на министъра на здравеопазването, която 

изисква затваряне на училищата, последвана от заповед на министъра на образованието и 

науката за преминаване в ОРЕС. 

- В случай че министърът на здравеопазването не разпореди затваряне на училищата в 

съответната област, важат мерките, предвидени в червения сценарий. 

2. Задължителни мерки за преминаване към ОРЕС 

• Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда.  

• Събиране на база данни в училището с актуална информация за ученици и родителите  

• Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага 

следният приоритетен ред: 

- Използване на единна платформа за цялото училище – ШКОЛО.БГ, Microsoft Teams 

- Начини за осъществяване на обучението и комуникацията: 

 Синхронно - Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

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

отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование. 

 Асинхронно (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и 

ангажираността на ученика). 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. 

 Редуване на синхронно и асинхронно ОРЕС (отсъствия се поставят само за часовете на 

синхронно ОРЕС) 

 Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и 

оценяване) 

• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците 

от повече от една паралелка са поставени под карантина 

• Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности 

да осъществяват ОРЕС (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители) 

•Създаване на организация по даден учебен предмет при отсъствие на учител няколко паралелки 

да се обучават едновременно от друг учител. 

• Създаване на организация за контрол от Директора и ЗДУД на провежданото ОРЕС. 
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3. 

3.1. 

Краткосрочно обучение в електронна среда от разстояние 

Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест 

на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в 
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електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, 

след което се завръща обратно в училище. 

3.2. Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, 

обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по 

утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат 

обратно в училище. 

  

3.3. В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от  PCR 

тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се 

завръщат обратно в училище. 

  

3.4. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради 

положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от 

повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОРЕС за времето на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена 

дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със 

заместващ учител. 

  

3.5. Преминаване към ОРЕС за отделен ученик в съответствие с чл. 115а, ал.3 и ал. 4 от ЗПУО  се 

допуска, както следва: 

 • За не повече от 30 дни, по избор на ученик, който по здравословни или други уважителни 

причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище при условията на чл.12, ал. 2 

от ЗПУО и след заповед на директора. 

 • За повече от 30 дни до края на извънредната епидемична обстановка ако: 

 Ученикът има здравословни причини, удостоверени с медицински документи и  

присъствието му в училище води до риск за живота и здравето му. 

 Присъствието на ученика в училище води до застрашаване живота и здравето на 

лица, с които той живее на един адрес. 

 По избор на ученика (родителя) и след разрешение на Началника на РУО въз основа 

на информация от Директора за предходната учебна година и успеха, отсъствията и 

ангажираността на ученика до момента.  

  

V. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК НА КОВИД-19 

1. Организиране на алтернативна форма на обучение /самостоятелна, индивидуална, 

дистанционна/,  след   разговор между директор и родител за обсъждане на конкретния случай и 

при спазване на изискванията на нормативната уредба, а в отделни случаи – след препоръка от 

Екипа за подкрепа за личностно развитие. 
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2. Причини за преминаване към алтернативна форма на обучение: 

• здравословни причини – според списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва 

Директор, 

ЗДУД, учители, 

 



различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19; 

• наличие на СОП; 

психолог, 

ресурсен учител 

VI. СЪПЪТСТВАЩА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПРОПУСНАЛИ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 

 •Обща подкрепа -  консултации и допълнително обучение по отделните учебни предмети. 

• 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. 

• Оказване на психологическа подкрепа на учениците, в това число и от разстояние в електронна 

среда. 

Директор, 
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VІІ.                    ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОРЕС КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

  

• Анализ на учениците в риск, на такива, при които се забелязва понижаване на успеха и с по-

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

• Да се установят 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. 

• Да се преценят необходимостта и възможностите за осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа, подкрепа от педагогически съветник и/или психолог. 

• Да се използват всички възможности на нормативната уредба за организиране на посещения на 

културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището, 

между училища за учениците с цел преодоляване на последствията от продължителната социална 

изолация. 

• Часовете по изкуства, по физическо възпитание и спорт, както и часовете по други учебни 

предмети по решение на съответния учител да се провеждат на открито. 

• Да се поддържа активен създаденият режим за комуникация с родителите. Да се преценят 

необходимостта и възможностите за осигуряване подкрепа от педагогически съветник и/или 

психолог. 
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Забележка: Планът е съобразен с „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 

училищата“ – 2022/ 2023 г, изготвени от МОН и МЗ. 

Планът е отворен за  изменения и допълнения.  При промени в противоепидемичните мерки от страна на МЗ и МОН, планът ще 

се актуализира. 


