УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ
ДИРЕКТОР НА СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА
НА СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ -– ГР. ПЪРВОМАЙ,
ЗА УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет и са утвърдени
със Заповед №РД-10-1247 от 14.09.2020 г. на директора на училището.

През учебната 2020/2021 година в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай се
работи на едносменен режим, с работно време на педагогическите специалисти от 7.30
часа до 14.30 часа, с изключение на учителите в начален етап, учителите по физическо
възпитание и спорт и учителите от целодневна организация на учебния ден прогимназиален етап.

I.

Здравни мерки
Задължителни здравни мерки.

1.

А) Лични предпазни средства (маска или шлем) са задължителни:
✔

в общите закрити части на училището - преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, административен
сектор, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици (с
изключение на учениците с астма), педагогически специалисти и непедагогически
персонал в т.ч. и външните за институцията лица;
✔

в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, кабинети по ИТ,

физкултурен салон) – за учителите, които преподават в повече от една
паралелка/клас/етап;
✔

в автобусите, превозващи ученици.

Маските за учениците се осигуряват от тях самите, респективно от техните
родители. Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива, а
за учителите - маски или шлемове.
Б) Дезинфекция:
✔

поставяне на стелки, напоени с дезинфектант, пред всеки вход на училището и

пред физкултурните салони;
✔

поставяне на автоматични дозатори за ръце на входовете, в учителската стая и

коридорите;
✔

поставяне на дезинфектанти за ръце в класните стаи;

✔

дезинфекция на всички помещения сутрин преди започване на учебните занятия

(за начален етап и ЦОУД в прогимназиален етап дезинфекция се извършва и по
време на ООФА);
✔

проветряване на учебните стаи и физкултурните салони по време на всяко

междучасие;
✔

дезинфекция на повърхностите, мишките, клавиатурите в компютърните

кабинети след всяка паралелка от учителите по ИТ;

✔

проследяване за изразходването на течен сапун или дезинфектанти, еднократни

салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия и своевременното им
осигуряване в санитарните помещения;
✔

дезинфекция на училищния автобус от шофьора след всеки курс.
Препоръчителни здравни мерки.

2.

● Засилена лична хигиена и условия за това:
✔

осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;

✔

създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/час по физическо
възпитание и спорт;
✔

правилно използване на дезинфектант, който се нанася върху чисти ръце;

✔

елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и

очите;
✔

провеждане на разговори/беседи в рамките на 5 минути всеки първи учебен час

за деня за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията
на епидемията от COVID-19.

Вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във

II.

връзка с епидемията
Ограничаване на контактите между учениците:

1.
✔

влизане и излизане на учениците в сградата през четири входа (на които ще има

постоянно видеонаблюдение), както следва:
-

Вход 1 – топла връзка със столовата - учениците в кабинети: 112, 211, 210, 208,
209, 313, 315, 316, 317

-

Вход 2 – централен - учениците в кабинети: 107, 108, 109, 113, 308, 309, 310,
311, 403, 404, 405

-

Вход 3 - към малкото стълбище - учениците в кабинети: 100, 102, 205, 204, 202,
207, 301, 301а, 302, 303, 304

-

Вход 4 - към физкултурния комплекс - учениците в кабинети: 101, 201, 201а,
203, 206, 305, 306, 307, 401, 402, физкултурен комплекс

✔

регулиране на двупосочното движение по централното стълбище от

разделителни перила;
✔

движение по коридорите и стълбищата само отдясно;

✔

отказ от кабинетната система, с изключение на кабинетите по ИТ

физкултурните салони,

и

и определяне на отделни класни стаи за различните

паралелки, при което се ограничава движението на учениците;
✔

осигуряване на физическо разстояние между масата/бюрото на учителя и първия

ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред
маси/чинове (където е приложимо), с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра
по време на обучение, особено при работата на учителите с повече от една паралелка;
✔

допускане на не повече от четирима ученици в санитарните помещения;

✔

използване на личните шкафчета в коридорите само при необходимост;

✔

хранене на учениците в обособените за това зони (игротека, бюфет, столова,

стъклена стая) и класните стаи;
✔

добавяне на още едно помещение към училищния бюфет с цел осигуряване на

еднопосочно движение;
✔

разделяне на двора на зони за отделните паралелки и групи за целодневна

организация на учебния ден;
✔

осъществяване на комуникацията с родителите предимно в електронна среда;

✔

използване на физкултурните салони и фитнес залата само от един клас по

предварително изготвен график ;
✔

посещаване на библиотеката само с предварителна онлайн заявка и влизане на

не повече от двама ученици на отстояние 1,5 метра един от друг;
✔

приемане на закуските по Държавния фонд „Земеделие“ един път седмично в

класната стая;
✔

осъществяване на постоянна комуникация между

РЗИ – Пловдив,

медицинското лице и ЗДАСД;
✔

използване на училищната база от външни лектори за извънкласни дейности се

допуска при спазване на приетите в училището правила за работа в условията на
COVID-19.
Дейности на учителите за осигуряване спазването на правилата в

2.

условията на COVID-19
Дежурство от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал по
утвърден график, както следва:
✔

1 етаж - 6 души (Вход 1, Вход 2, училищен бюфет, санитарни помещения, Вход

3, Вход 4);
✔

2 етаж - 3 души (фоайе, малко стълбище и западен коридор, санитарни

помещения);

✔

3 етаж - 4 души (фоайе и източен коридор, централен коридор, санитарни

помещения, малко стълбище и западен коридор);
✔

4 етаж – 2 души (фоайе и санитарни помещения);

✔

двор – 3 души.

Педагогическите специалисти в рискова група или с хронично заболяване имат
право да изберат мястото си за дежурство.
✔

осигуряване на безопасността на образователния процес от педагогическите

специалисти в тясно сътрудничество с ученици от гимназиален етап (тимуровска
команда);
✔

осъществяване на контрол за:
o движението на учениците в сградата на училището и двора;
o носенето на лични предпазни средства извън класните стаи;
o недопускането на струпване на учениците пред санитарните помещения и
училищния бюфет.
Правила за комуникация с родители и определяне на зони за достъп на

3.

родители, придружители на деца със СОП и външни лица:
✔

осъществяване на комуникацията с родителите предимно с електронни

средства;
✔

провеждане на индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗ в стая 113А;
✔

провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка
комуникация - в Актовата зала, което гарантира спазване на правилата на МЗ;
✔

допускане на родителите на първокласниците до Вход 2 на училището само в

понеделник сутрин и петък следобед;
✔

осигуряване на възможност за заявяване на обядите на учениците по електронен

път;
✔

обособяване на помещение с отделен вход за плащане на обедното меню и/или

оставяне на депозит;
✔

поставяне на сигнални ленти на двата входа на училищния двор;

✔

поставяне на бариера на служебния паркинг в двора на училището с цел

недопускане на външни лица.

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в

III.

училището:
✔

подаване на информация към медицинското лице от учителите за ученици с

грипоподобни симптоми;
✔

изолиране на ученик или служител с грипоподобни симптоми в определено за

целта място на първия етаж до лекарския кабинет ;
✔

информиране на родителите от класните ръководители за прилаганите правила

за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в условията на COVID-19 и здравните
протоколи.
Протокол №1 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.)
Първоначално поведение:
✔

Ученикът се изолира незабавно в предназначеното за такъв случай помещение,

докато се прибере у дома.
✔

На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

✔

Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да

вземат ученика, като се съобразят 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 в

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.
✔

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
Протокол №2 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 – Пловдив, и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които
са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

✔

В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица

мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на
цялото училище.
✔

Идентифицирането на контактните лица, разпореждането на мерките, които да

се предприемат в училището, и предписването им на директора се извършва от РЗИ
– Пловдив.
✔

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ –

Пловдив, в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени
като близки контактни:
o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за
провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за
COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на ученика и на РЗИ;
o Класният ръководител в начален етап на основно образование;
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице:
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна
маска за лице;
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна
маска за лице.
✔

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от

два дни преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.
✔

Всички контактни лица се инструктират да следят за поява на клинични

симптоми и признаци за COVID-19 и навременно да уведомят личния лекар на
ученика и РЗИ.
✔

При карантиниране на контактен ученик членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината и
още 14 дни след нея. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари,
независимо дали ученикът е проявил симптоми, с оглед на безсимптомно протекла
инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
✔

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 стаята/помещенията може да се използват за учебни
занятия.
✔

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

зависимост от конкретната ситуация.
Протокол №3 При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки,
гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение:
✔

Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на

лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
✔

Избягва се физически контакт с други лица.

✔

При възможност използва личен транспорт за придвижване.

✔

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

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

Директорът на училището предоставя на съответната 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 в

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.
✔

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

от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
Протокол №4 В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на
възрастен човек
✔

Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска
от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от
това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
✔

Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
✔

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

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на
съответното училище.

✔

В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица

мерките може 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,
но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка
на риска и определени като високорискови контактни:
✔

Учениците от паралелката в начален етап, на които учителят е класен

ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на
наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно
уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
✔

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

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна
маска за лице.
✔

Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска
за лице.
✔

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.
✔

Всички контактни лица се инструктират 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

отстраняване

на

заразеното

лице се

извършва

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 може да се
използват за учебни занятия или други цели.
✔

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

зависимост от конкретната ситуация.
Протокол №5 По отношение на поставяне на учител под карантина
✔

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.
✔

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.

IV.
Правила за работа в начален етап през учебната 2020/2021
година в условията на COVID-19
1.

Влизане във и излизане от училище

✔

Вход 1 - IIг (211), IIIа (210), IVб (209), IVв (208)

✔

Вход 2 - Iа (109), Iб (108), Iв (107), IIв (113)

✔

Вход 3 - IVа (100), IIа (205), IIб (204), IIIб (202), IIIв (207)

2.

Хранене

✔

Доставяне на безплатната закуска в класната стая

✔

Консумация на закуската в класната стая

✔

Обяд на учениците от I и II клас от 11.25 часа до 13.00 часа, както следва:
o училищна столова – IIа, IIб, IIв, IIг клас в обособени 4 зони;
o стъклена стая – Iа клас;
o игротека срещу кабинет № 100 – Iв клас;
o кабинет № 114 (до бюфета) – Iб клас.

✔

Обяд на учениците от III и IV клас от 13.10 часа до 13.40 часа, както следва:
o училищна столова IIIа, IIIб, IIIв клас;
o стъклена стая – IVб клас;
o игротека срещу кабинет № 100 – IVа клас;
o кабинет № 114 (до училищния бюфет) – IVв клас.

✔

Плащане на обяда два пъти месечно- на 1-во и 15-то число на месеца

✔

Събиране на сумите за обядите от представител на фирмата доставчик на храна-

в обособена стая с вход от северната страна на училището.
✔

Ограничаване посещението на училищния бюфет от учениците в начален етап,

за да се избегне струпването в обекта
3.

Дезинфекция

Извършване на дезинфекция на класните стаи от хигиенистките два
пъти дневно, както следва:
✔

преди началото на учебния ден;

✔

по време на ООФА.

4.
✔

Напускане на сградата след приключване на учебния ден
Дежурният учител взема пътуващите ученици от класните стаи в 16.50 часа,

извежда ги през Вход 2 и ги придружава в автобуса, като следи стриктно за спазване
на мерките.
✔

Родителите на учениците от начален етап ги изчакват пред Вход 1.

Правила за работа в часовете по физическо възпитание и спорт

V.

през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19
Провеждане на час по физическо възпитание и спорт в училищния двор:

A.
1.

Всеки клас провежда час по физическо възпитание и спорт, използвайки точно

определена зона от училищния двор (игрище).
2.

Дворът е разделен на пет зони:
 първа зона - голямо футболно игрище;
 втора зона - малко футболно игрище;
 трета зона - баскетболно игрище;
 четвърта зона - хандбално игрище;
 пета зона - фитнес на открито.

3.

Измиване и дезинфекциране на ръцете преди началото на часа

4.

Използване на преносими дезинфектанти по време на час

5.

Оставяне на личния багаж в класните стаи или на точно определено място

(закачалки, пейки и т.н.) в зоната на провеждане на учебния час
6.

Измиване и дезинфекциране на ръцете преди завръщане в класните стаи

7.

Придружаване на учениците от начален етап от учителя по ФВС от класната

стая до двора и обратно
Б.

Провеждане на час по физическо възпитание и спорт в закрити спортни

съоръжения:
1.

Провеждане на час в малкия физкултурен салон (начален етап)
 Придружаване на учениците от начален етап от учителя по ФВС от класната
стая до малкия физкултурен салон и обратно

 Предварителна смяна на обувките с такива, предназначени за час по
физическо възпитание и спорт
 Използване на калцуни при липса на обувки, предназначени за физическо
възпитание и спорт
 Дезинфекцията на малкия физкултурен салон се извършва, както следва:
o

от хигиенистките след часовете на I и II клас;

o от учителите по физическо възпитание и спорт след часовете на III и IV
клас.
2.

Провеждане на час във физкултурния комплекс (физкултурен салон 1 и

физкултурен салон 2):
 съхранение на личните вещи (раници и др.) единствено в съблекалните;
 предварителна смяна на обувките с такива, предназначени за час по
физическо възпитание и спорт;
 използване на калцуни при липса на обувки, предназначени за физическо
възпитание и спорт;
 измиване и дезинфекция на ръцете преди и след приключване на часа;
 дезинфекция на салона от учителя, провел часа, след приключването му;
 дезинфекция на съблекалните се извършва от хигиенист.
3.

Използване на фитнес залата (гимназиален етап):
 предварителна смяна на обувките в класната стая с такива, предназначени
за час по физическо възпитание и спорт;
 използване на калцуни при липса на обувки, предназначени за физическо
възпитание и спорт;
 измиване и дезинфекция на ръцете преди и след приключване на часа;
 дезинфекция на фитнес залата и уредите - от учителя, провел часа, веднага
след неговото приключване.

При дублиране на часове по физическо възпитание и спорт и невъзможност за
използване на салон или зала учителят по физическо възпитание и спорт преподава
теоретичен материал или друго подходящо за темата учебно съдържание, съобразено с
годишния план. Такъв час се провежда в стаята на класа.

VI. Правила за оказване на допълнителна подкрепа за личностно
развитие през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19:
✔

придружаване на учениците със СОП от класната стая до специализирания

кабинет и обратно според утвърдения график на ЕПЛР;
✔

осъществяване на индивидуалната терапевтична сесия на учениците със СОП в

работното помещение в присъствието на не повече от двама души;
✔

недопускане присъствие на двама ученици по едно и също време в работното

пространство;
✔

дезинфекция на ръцете на ученика със СОП при влизане в специализирания

кабинет под наблюдението на специалиста;
✔

проветряване и дезинфекция на работното място от съответния специалист след

всеки учебен час;
✔

елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и

очите;
✔

ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на часовете по

график) влажно почистване и дезинфекция на всички специализирани кабинети от
хигиенист;
✔

допускане на придружители на ученици със СОП в училищния двор или Вход 1

според метеорологичните условия при спазване на изискванията за физическа
дистанция;
✔

посрещане и изпращане на ученик със СОП от и до родител/настойник

единствено от специалиста от ЕПЛР през Вход 2 ;
✔

допускане на родител/настойник на ученик със СОП в сградата на училището

само при следните случаи:
o кризисно състояние на ученик със СОП;
o провеждане на екипни срещи в ресурсния кабинет 312.
При посещение на ученици със СОП, обучаващи се на индивидуална форма в
домашни

условия,

учителите

и

специалистите

спазват

задължителните

противоепидемични мерки (влизане при детето задължително с маска, калцуни и
използване на дезинфектант).
Превключване към обучение в електронна среда от разстояние на ученици със СОП
се осъществява чрез видеовръзка, а за учениците, при които това не е възможно, се
преминава към обучение от разстояние на хартия.

VII. Правила за работа в групите за ЦОУД - прогимназиален етап през
учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19
След приключване на сутрешните часове учениците, включени в ЦОУД, оставят
ученическите си раници в класната стая/шкафчета и отиват да обядват (училищен
бюфет, училищна столова, кътове за хранене), използват Вход 1 и Вход 3.
По време на междучасията учителите в ЦОУД дежурят на коридора на третия
етаж, пред санитарните помещения и на двора.
✔

eжедневна петминутна беседа (за противоепидемиологичните мерки) в началото

на първия час за създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода
след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито;
✔

провеждане на заниманията по интереси в класната стая и/или навън - в зелената

класна стая и/или училищния двор;
✔

напускане на сградата след приключване на учебните часове през Вход 3;

✔

изчакване на автобуса от пътуващите ученици в класната стая или при

благоприятни метеорологични условия - в източната част на двора.

VIII. Обучение за ученици с установен по-висок риск от COVID-19
Преминаването на ученик от дневна в самостоятелна, индивидуална или
дистанционна форма е разписано в Насоките за работа на системата на училищното
образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и става съгласно
съответните нормативни актове ( Наредба №10).

IX. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените
учебни занятия:
✔

предоставяне на съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под

формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети;
✔

консултации и допълнително обучение за преодоляване на образователни

дефицити,

в

зависимост

от

конкретния

случай,

класа,

техническите

и

технологичните възможности - присъствено и/или в електронна среда от дистанция
чрез възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР;
✔

оказване на психологическа подкрепа в електронна среда, при необходимост, от

психолог или педагогически съветник.

X. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на
напрежение, стрес и дезинформация:
✔

осигуряване на спокойна среда за работа в колектива на училището и за

учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата
информация за рисковете от заразяване без създаване на напрежение и непрекъснато
фокусиране върху темата;
✔

провеждане на срещи с психолога и педагогическия съветник с цел обсъждане

на всички протоколи и осъзнаване на необходимостта от тяхното прилагане;
✔

информиране на ученици и родители чрез предоставяне на материали на сайта

на училището.

XI. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от
разстояние
1. Създаване на организационен екип за преминаване към ОЕСР - екипът
включва директора, ЗДУД и ЗДАСД, педагогическия съветник, психолога, ресурсния
учител, логопеда и класните ръководители.
Дейности на екипа
✔

Директорът, ЗДУД и ЗДАСД осъществяват комуникация с РУО.

✔

Класните ръководители осъществяват връзка с учениците от класа си и техните

родители.
✔

Педагогическият съветник, психологът, ресурсният учител и логопедът

поддържат комуникация с учениците със СОП и техните родители, като при нужда
им предоставят материали на хартиен носител.
2. Създаване на екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР- екипът
включва учители по ИТ.
Дейност на екипа
✔

Учителите по ИТ оказват методическа помощ за работа в ОЕСР.

3. Продължителност на учебните часове в ОЕСР:
✔

за начален етап - 20 минути;

✔

за прогимназиален и гимназиален етап - 30 минути;

✔

междучасие между часовете за трите етапа - 10 минути.

4. Запознаване на учениците с:

✔

брошурата

с

препоръки

за

безопасна

работа

в

интернет

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
✔

правилата за безопасна работа на учениците в компютърната мрежа

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
✔

препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в

онлайн
http://www.sbubg.info/files/preporyki_bezopasno__obuchenie.pdf
5. Провеждане на обучението в електронна среда чрез G-Suite за образованието:
✔

създаване на профили на всички нови ученици и учители от администраторите

на G-Suite за образованието;
✔

създаване на класни стаи с Сlassroom от всеки учител по съответния учебен

предмет;
✔

провеждане на учебните часове в Classroom;

✔

използване на инструментите на G-Suite за образованието;

✔

осъществяване на обучението и комуникацията:
o синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки);
o асинхронно ОЕСР (в случай на необходимост поради технически проблеми или
други причини).

6. Предоставяне на учители, ученици, родители ресурси за ОЕСР:
Ръководство с инструкции за ползване на платформата G-SUITE за образование
Отворете браузъра Google.

✔

Кликнете на Вход
или

✔

От приложенията изберете Диск



Въведете служебен имейл.



Въведете служебна парола - дадена от учител.



От приложенията може да избирате:



Диск
- Създаване и съхраняване на файлове.
- Има достъп до тях от всички устройства с интернет лаптоп, таблет, телефон.

 Classroom

- Използване на класните стаи.
- Има линк за връзка в Meet.

 Календар

- Има възможност за избор на събитие в определен ден и час.
- Има възможност за присъединяване към въведен час за
дистанционно обучение - избира се събитието, например:

и при кликване се отваря прозорец с избор за Присъединяване в Google
Meet.

 Поща - Получаване и

изпращане на писма,

- Получаване на съобщения за провеждане на учебен час
(при дистанционна форма на обучение).

 Meet

- Провеждане на видео разговори и срещи.

Classroom - Класна стая
- въведени материали от учителите
- поставени задачи за изпълнение в определен срок
- възможност учениците да качват решените от тях задания
Тук може:
- да се добави (от лично устройство) заданието
- да се създаде (с приложеняита на Google) указаната задача
- да се изтрие.
Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видео
уроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
✔

Учителите използват материали, видео уроци от споделения диск ZLATAROV

https://prepodavame.bg/12-video-uroka-kak-da-izpolzvash-gugal-klasna-staya/
https://zaednovchas.bg/distancionno-obuchenie/
https://edubg2020.wixsite.com/edubg

Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за
екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на
обучение.
https://prepodavame.bg/12-video-uroka-kak-da-izpolzvash-gugal-klasna-staya/
https://ucha.se/
Ръководството за работа с G-SUITE за образование
Отворете браузъра Google.

✔

Кликнете на Вход
или

✔

От приложенията изберете Диск

✔

Въведете служебен имейл.

✔

Въведете служебна парола - дадена от учител.

✔

От приложенията може да избирате:

o Classroom - Класна стая

-

Има линк за връзка в Meet.
-

o Диск
- Създаване и съхраняване на файлове.
- Има достъп до тях от всички устройства с интернет лаптоп, таблет, телефон
o Календар
- Има възможност за избор на събитие в определен ден и
час.
- Има възможност от присъединяване към въведен час за дистанционно
обучение - избира се събитието, например:

и при кликване се отваря прозорец с избор за

Присъединяване в Google Meet.
o Поща
- Получаване и изпращане на писма,
- Получаване на съобщения за провеждане на учебен час
(при дистанционна форма на обучение).
o Meet - Провеждане на видео разговори и срещи.

КЛАСНА

СТАЯ

-

Виждат

се

класните стаи по всички предмети,
създадени от учителите.

✔

избираме час.

✔

въведени

материали

от

учителите
✔

поставени задачи за изпълнение в определен срок

✔

възможност учениците да качват решените от тях задания - Вашата работа.

Тук може:


да се добави (от лично устройство) заданието



да се създаде (с приложенията на Google) указаната задача



да се изтрие.

След добавяне на заданието, трябва да се избере бутона

,

за да бъде предадено заданието.

Задания от учител

Всички съобщения

Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с
теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
https://www.shkolo.bg/
https://bg.khanacademy.org/
https://edubg2020.wixsite.com/edubg
Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони
ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други
електронни

платформи,

които

предоставят

безплатно

учебно

съдържание

в

интерактивен и иновативен модел.
https://e-learn.mon.bg/public/study-resources?selectedArea=7734cb97-f114-497c-a960c7a9fc06aa79
https://zaednovchas.bg/distancionno-obuchenie/
https://edubg2020.wixsite.com/edubg

