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ДИРЕКТОР НА РПГ „Никола Стойчев“

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID- 

19 В РПГ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Мерките са съобразени с Насоки за работа на системата на училищното образование 

през учебната 2020/ 2021 година, публикувани на 28.08.2020 г. на сайта на МОН.

Описаните мерки в настоящия документ имат за цел да осигурят сигурна и 

безрискова среда за учениците и работещите в РПГ „Никола Стойчев, доколкото е 

възможно, в условията на COVID-19.

Мерките се основават на следните принципи:

> Спазване на общите здравни мерките и правила, валидни за цялата страна.

>  Придържане към предписанията на съответните здравни институции и 

предписанията на МОН.

^  Стратегията за дистанция и невзаимодействие между различните паралелки.

>  Изграждане и поддържане на здравно и социално отговорно поведение на 

учениците като част от възпитателния процес в РПГ „Никола Стойчев“.

>  Поддържане на добра комуникация с РЗИ /регионална здравна инспекция/.

I. Осигуряване на дистанция в учебно време.

В РПГ „Никола Стойчев“ се прилага частичен вариант на стратегията на
-  S ' “ ■невзаимодеиствие между учениците от различните паралелки. Целта е ограничаване на

учениците, поставени под карантина в случай на болен ученик или възрастен.

1. Отпада използването на кабинетна система. Всички учебни часове се провеждат 

в класна стая както следва:

- VIIIA клас -  стая 404

- УШБ клас -  стая 201

- 1ХА клас -  стая 101
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- 1ХБ клас -  стая 204

- ХА клас -  стая 402

- ХБ клас -  стая 105

- Х1А клас -  стая 102

- Х1Б клас -  стая 104

- ХПА клас -  стая 401

- ХИБ клас -  стая 202

- ХНВ клас -  стая 203

- Изключение правят часовете по информационни технологии и часовете по 

професионална подготовка, свързани с използването на специфични средства и похвати на 

обучение като учебна кулинарна практика и др.

- Препоръчва се провеждане на максимален брой часове на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява - това се отнася до часовете по физическо 

възпитание и спорт и часовете по избираем спорт.

2. Входове и изходи, придвижване по коридори и стълбища по време на учебния

ден.

- Използват се входовете и изходите, а също така и тези, определени за аварийни. В 

училище се влиза от централния вход, излиза се от изхода / западно крило /. Потоците на 

влизащите и излизащите ученици не се срещат, тъй като и двете врати /изход и вход/ имат 

отделни прилежащи стълби. Учениците, които ползват училищните работилници използват 

за изход протиропожарния авариен изход, намиращ се в крилото на учебните работилници.

- Дежурните учители се грижат максимално да се ограничат движенията на 

учениците между отделните блокове, етажи, класни стаи.

3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове, ръкавици)

Правилата за носене на маски и шлемове са съгласно действащите здравни

правила за страната.

Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на 

здравеопазването.

•  Носенето на маска или шлем задължително в в общите закрити части на учебната 

сграда - фоайе, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая,
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библиотека, ученически бюфет -  за всички ученици, учители, служители в т. ч. от външните 

за институцията лица;

•  Носенето на маска или шлем е задължително в класните стаи и другите учебни 

помещения (кабинети, физкултурен салон) -  само от учителите, които преподават на 

ученици от повече от една паралелка

•  Носенето на маска или шлем е задължително в училищния автобус.

•  Носенето на маска или шлем от учениците в класната стая е по желание.

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

•  Носенето на ръкавици е задължително само в компютърните кабинети. Ръкавиците 

се осигуряват от учениците, респ. техните родители.

4. Помещение за изолиране на лице -  ученик или възрастен - с грипоподобни 

симптоми.

> Етаж I, стая 103

II. Медицински филтър и контрол.

1. Първият и най-важен филтър и контрол за здравословното състояние на 

ученика сутрин трябва да се осъществява от родителите. Изключително важно е всеки 

родител стриктно да следи за грипоподобни симптоми на детето си, да не подценява 

ситуацията и да остави детето си вкъщи при наличието на такива, да уведоми класния 

ръководител за решението си.

2. Медицински филтър при пристигане в училище. Извършва се от мед. сестра и
f

дежурен учител, които са с необходимите предпазни средства.

> Измерване на температурата на всеки ученик и учител, които пристигат в 

училище.

> Не се допускат в училище лица - ученици и възрастни - във видимо 

нездравословно състояние. При подозрения, че ученик не е в добро физическо 

здраве, родителите го оставят у дома до изясняване на ситуацията.

> Важно е сутрин, ако ученик/ учител не се чувства физически добре, да не идва 

в училище до изясняване на ситуацията.

3. При констатиран здравословен проблем (от медицинско лице, учител или 

родител).
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•  В случай че ученик бъде оставен по преценка на медицинското лице или родител 

у дома, но все пак се чувства добре и може да участва в учебен процес, то тогава той се 

включва в онлайн консултации с учителите и работи самостоятелно върху материали, 

осигурени от учителя в TEAMS. Родителят информира (може и по имейл) класния 

ръководител за периода на отсъствие на детето;

•  В случай че ученик е болен и не е в състояние да участва дори в онлайн учебен 

процес, родителят ще трябва да осигури медицинска бележка от личния лекар, за да бъдат 

извинени отсъствията. След връщане на ученика на училище, се изготвя график за 

допълнителна работа по натрупаните пропуски.

•  В случай че през деня ученик има оплаквания и ги сподели с медицинското лице 

или с учител, медицинското лице задължително се свързва с родителя.

•  В случай че ученик прояви грипоподобни симптоми през деня , медицинското лице 

се свързва веднага с родител, детето се изолира в определено за това помещение /стая 103/ 

и се спазват стъпките, описани в Протокол 1 от Задължителните здравни протоколи, 

утвърдени в училището.

III. Почистване и дезинфекция в училище, условия за засилена лична хигиена.

1. Почистване и хигиена в училище

•  Всички критични точки се почистват и дезинфекцират ежедневно двукратно 

подове в учебните блокове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за 

осветление, бутони на асансьора, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.,

•  При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 по препоръка,~на здравните 

институции хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличат според 

разпореждания от РЗИ.

•  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. S'" -

•  За всички санитарни помещения и тоалетни в училище се следи за изразходването 

и своевременно осигуряване на хигиенни продукти - течни сапуни или дезинфектанти.

•  На дезинфекция и почистване подлежат училищните автобуси преди и след всеки

курс,

2. Засилена лична хигиена и осигуряване на условия за това.
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•  Течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение за всички ученици и 

работещи.

•  Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на 

училището и в коридорите.

•  Миене на ръцете с течен сапун и топла вода след тоалетна, преди хранене, след 

отдих на открито/физическа култура.

•  Разумно използване на дезинфектант за ръце. Да се използва в извънредни 

ситуации, когато е невъзможно ръцете да бъдат измити. С цел да се избегнат алергични 

реакции, кожни, очни и респираторни дразнения от честа употреба на дезинфектанти.

IV. Промени в пропусквателния режим.

Ограничава се достъпа на всички родители и външни лица до сградата на 

училището, освен в случаите на предварително обявени родителски срещи или 

уговорени лични срещи. Препоръчително е винаги, когато е възможно, срещите да се 

провеждат онлайн.

•  Всички ученици влизат през централния вход на сградата на училището, като 

спазват препоръчителната дистанция от 1,5 метра.

•  На входа всеки ученик и учител минават през медицински филтър. На входа е 

поставена постелка за дезинфекция на обувките и спрей за дезинфекция на ръцете.

•  Не се допускат в училище лица - ученици и възрастни - във видимо нездравословно 

състояние.

•  Учениците излизат през определения изход, където могат да бъдат посрещнати от 

родител/настойник.

V. ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Настоящият план за действие касае организацията на учебния процес при обучение в 
електронна среда от разстояние (ОЕСР).
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Основните цели на плана са:

1. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на ОЕСР (в 
т.ч. за отделни паралелки или цялото училище) съобразно решенията на областните 
кризисни щабове за борба с COVID-19;

2. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите 
групи;

3. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 
пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 
карантиниране;

4. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;

5. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на 
педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по- 
сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между 
учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

Планът е отворен за промени, като в зависимост от развитието на епидемията от 
COVID-19 в страната ще се допълва и обогатява.

I. Преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от 
разстояние:

• Създаване на групи за бърза комуникация (директор, заместник-директор -  
РУО и РЗИ, учители -  ръководство, учители -  родители, учители -  ученици)

• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в 
зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците -  
гимназиален етап -  30 или 40 мин. (определя се с конкретната заповед)

• Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с
препоръки за безопасна работа в
интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf,

II. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

ОЕСР не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с 
помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са 
физически на едно и също място.

Преминаването в обучение в електронна среда от разстояние се разпорежда от здравните 
власти.
Училището работи в платформа Microsoft Teams

Комисията за организиране на дейностите изготвя разписание за обучението, както и 
подкрепа на учители и ученици при необхопдимост.
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ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Практически, 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 електронна среда от разстояние по утвърденото седмично 
разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

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 седмично разписание за периода на карантината, след което се 
завръщат обратно в училище.

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 ОЕСР 
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.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 
извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени 
обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата 
страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и 
непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска 
по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има 
желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото 
му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

• Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
• Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците

в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на 
учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в 
реалната класна стая) ,jrJ ■ '

• Ученикът не подлежи на оценяване
• Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на 
или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена 
към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 
консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 
психологическа подкрепа.
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Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който 
е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 
домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

• Спазване на правилата за обучение в електронна среда -  Приложение!

III. Мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в 
електронна среда от разстояние включват:

• Актуализиране на правилата за защита на личните данни на учителите и учениците 
и сигурността на информацията в електронна среда -  Слав Астинов, учител по АЕ

• Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
• Платформа за осъществяване на обучението и комуникация: Teams . Комуникация 

чрез Школо.
• Начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

о Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за 
часовете на синхронно ОЕСР)

о В съответствие с измененията в ЗПУО и поднормативните документи.

• Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип -  ЗДУПД 
инж. Мария Кузманова

• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 
учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина -  ЗДУПД

• Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 
възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани 
за учители) - ЗДУПД

Приложение 1

JT' -* >

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ -  ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ

I. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява:

• от учителите, които преподават в РПГ „Никола Стойчев“
• при спазване на утвърденото седмично разписание
• в електронни платформи: 8-12 клас MS Teams

II. ПРАВИЛА за участниците в обучение от разстояние в електронна среда:
Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев”, ул. „Калиново” 1, 2760 Разлог
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1. В чата се пише на български език с български букви (изключение се допуска при 
обучение по чужди езици)

2. Спазва се точният час на започване на час или консултация.
3. Обсъждат се въпроси по темата/темите, зададени от преподавател.
4. Участниците се държат се уважително един към друг.
5. Не се използват нецензурни изказвания, клипове, материали.
6. Могат да изразяват чувства с емотикони.
7. Участниците се изслушват се и не критикуват.
8. Приемат се конструктивни предложения, които подобряват работата.
9. Не се правят аудио и видео записи без съгласието на участниците и техните 

родители.
10. Не се разпространяват аудио и видео записи без съгласието на участниците и 

техните родители.
11. Не споделят пароли и лични данни.
12. По време на час микрофоните на учениците да са изключени и да се включват при 

необходимост.
13. По време на час камерите на учениците да са изключени и да се включват при 

необходимост.
14. Да се използват слушалки, за да не се получава микрофония.
15. За ученици, които не спазват горепосочените правила може да бъде наложена 

мярката „отстраняване от час“.

Правила за осъществяване на обучение в електронна среда за 8-12 клас

Обучението се води в електронната платформа MS Teams синхронно и асинхронно.
Синхронното обучение е по утвърдения за деня график, като се следва седмичното
разписание.

1. Асинхронното обучение се осъществява като учениците работят по задания и 
проекти в удобно за тях време.

2. Часовете по ФВС се водят по разписание, синхронно. Учениците изпълняват 
упражнения и/или се запознават с предложените ресурси.

3. Обучението да се води по тематичните разпределения, който могат да бъдат 
преструктурирани по усмотрение на учителя.

4. Оценките, които получават учениците се вписват в електронния дневник като 
текущи и участват в образуването на срочните и годишни оценки.

5. В електронната платформа MS Teams курсовете трябва да са така организирани, че 
да има възможност за видимост, контрол и отчетност.

6. Учителите се обръщат за помощ и консултация за работа с MS Teams към Слав 
Астинов, учител по АЕ

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев”, ул. „Калиново” 1, 2760 Разлог
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