
Уважаеми родители и учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски” ,  

Ръководството на гимназията е убедено, че учебният процес през тази учебна година 

трябва да се провежда в максимално защитена, безрискова среда. Водени от това ни 

убеждение, ние изработихме мерки за намаляване рисковете от предаване на 

инфекцията по време на присъственото обучение и такива, с които да реагираме 

съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за 

COVID-19;  
 

1. Пропускателен режим  в  ПГРЕ „Г. С. Раковски”  -  

Пропусквателният режим ще се осъществява от двата входа на сградата, под прякото 

наблюдение на мед.лице, портиер  и дежурни учители, които ще следят за физическа 

дистанция между учениците, за грипоподобни симптоми и за носенето на предпазни 

средства (маска/шлем) 

 

Учениците от осми и девети клас влизат през главния вход на училището откъм 

бул. “Стефан Стамболов”. 

Останалите випуски (10,11,12 клас) влизат в двора на гимназията  от входа на ул. 

„Цар Симеон I” или от входа на ул. „Есперанто” и влизат в сградата на 

гимназията от входа до физкултурния салон. 

 

 

Дежурните учители  по график стриктно следят за носене на маски/шлемове, спазване 

на дистанция при влизане и излизане на учениците. 
 

Учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще провеждат учебните занятия в следните 

класни стаи: 

8.а кл  –  401 стая 

8.б кл  –  402 стая 

8.в кл   -  404 стая 

8.г кл  –  406 стая 

8.д кл  –  408 стая 

8.е кл  –  410 стая 

8.ж кл  – 412 стая 

9.а кл  – 301 стая 

9.б кл  – 302 стая 

9.в кл   - 304 стая 

9.г кл  – 306 стая 

9.д кл  – 308 стая 

9.е кл  –  310 стая 

9.ж кл  – 311 стая 

10.а кл  –  312 стая 

10.б кл  –  315 стая 

10.в кл   -  316 стая 

10.г кл   –  318 стая 

10.д кл   –  320 стая 

10.е кл   –  322 стая 

10.ж кл  – 321 стая 

11.а кл  –  204 стая 

11.б кл  –  206 стая 

11.в кл   -  208 стая 

11.г кл  –  218 стая 

11.д кл  –  215 стая 

11.е кл  –  224 стая 

11.ж кл  – 207 стая 

12.а кл  – 101 стая 

12.б кл  – 102 стая 

12.в кл   - 104 стая 

12.г кл  –  106 стая 

12.д кл  – 108 стая 

12.е кл  –  112 стая 

12.ж кл  – 201 стая 

 

 

 

 

 

 

 



Разписанието на часовете в ПГРЕ „Г. С. Раковски”  е следното: 

 

Първа смяна 

1-ви час  - 7:30 - 8:10 

2-ри час  - 8:15 – 8:55 

3-ти час  - 9:00 – 9:40 

4-ти час – 9:45 -  10:25 

Голямо междучасие – 15 минути 

5-ти час – 10:40 – 11:20 

6-ти час – 11:25 – 12:05 

7-ми час – 12:10 – 12:50 

 

Втора смяна 

1-ви час  - 13:40 – 14:20 

2-ри час  - 14:25 – 15:05 

3-ти час  - 15:10 – 15:50 

4-ти час – 15:55 – 16:35 

Голямо междучасие – 15 минути 

5-ти час – 16:50 – 17:30 

6-ти час – 17:35 – 18:15 

7-ми час –18:20 – 19:00 

 

 

2. Носене на предпазни средства 

 В ПГРЕ „Г. С. Раковски”  носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет   

за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 

 - в кабинети по ИТ, физкултурен салон 

– от учителите, които преподават на повече от една паралелка. При учители, които 

преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

 

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

 

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

Училището осигурява маски или шлемове за учителите и за учениците в случаите, 

когато нямат такива или не са подходящи за ползване. 

  

 Във всяка класна стая, хранилище, кабинети и  всички  административни 

помещения е поставен дезинфектант и се осъществява дезинфекция ежедневно 

двукратно (преди началото и след приключване на смяната) с влажно почистване и 



дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, 

дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, 

уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. При наличие на потвърден случай 

на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия  се увеличават, като в 

зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

 Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. 
 

 Всеки ученик е длъжен да заема едно постоянно място в класната стая по време 

на всички учебни часове. На първия учебен ден всеки класен ръководител определя 

мястото на всеки ученик и изготвя схема за разположението на учениците. 

 

 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището има осигурена 

течаща топла вода и се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен 

сапун и дезинфектанти. Регулярно се изхвърлят отпадъците от класните стаи, коридори 

и санитарни помещения. 

 

 Системно насочване на вниманието на всички към 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, елиминиране на 

вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите и  правилното 

използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  

 
 

3. Движение по коридорите : 
  

1. Движението по коридорите се осъществява еднопосочно с цел ограничаване на 

контактите между учениците от различни класове и випуски и следвайки 

предварително поставени указателни табели и стрелки.  

2. Дежурните учители по график следят за спазване на наложените ограничения и 

не допускат смесване на ученици от други класове;  

3. При системно нарушаване на противоепидемичните мерки, констатирано от 

дежурните учители, своевременно се уведомява родителя/настойника и 

ученикът се наказва съгласно Правилника за дейността на гимназията; 

 

4. Учебен процес / междучасия: 

Паралелките от различни випуски  са отделени на различни етажи. 

 

Всеки клас се обучава по всички учебни предмети в определената за него класна стая, с 

изключение на часовете по ИКТ и ФВС. 

При добра метеорологична обстановка част от учебните занятия се провеждат на 

открито, вкл. и час на класа. 

 

Ще осигурим физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на 

учениците,  с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където 

е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

 

Ненужните предмети в коридори/класни стаи са отстранени. 



5. Хранене  

Препоръчително е учениците да си носят вода и храна от вкъщи. 

 

Храната от вкъщи трябва да бъде добре пакетирана, да се съхранява в раницата или 

ученическата чанта на ученика и да не бъде в контакт с други предмети.  
 

6. Занимания по интереси 

 В ПГРЕ „Г. С. Раковски” и тази учебна година ще се  провеждат занимания по 

интереси. Предлагаме тези занимания да се организират на групи в рамките на 

паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, – 

разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява 

пряко взаимодействие между тях. Тези занимания могат да се провеждат и в 

електронна среда. 

При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, ще се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 
 

7. Комуникация между класен ръководител, родители, ръководство 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по 

телефон, електронна поща, ел. дневник, платформи и др.), а при необходимост от пряка 

комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни 

маски или шлем. 

 Индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка 

и при спазване на изискванията на МЗ. 

 Родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и 

педагогически съвети се провеждат в електронна среда, а при нужда от пряка 

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

 

 

8. Работа в електронна среда 

 При указания от здравните власти обучението преминава в електронна среда от 

разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в 

общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни 

щабове за борба с COVID-19; 

 На учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини за 

повече от 14 дни, в т. ч. и заради карантиниране, се осигурява допълнително обучение, 

чрез консултации в електронна среда и психологическа подкрепа. 

 

9. Възпитателни мерки 

 

 Ежедневно се напомня на учениците да спазват и съблюдават правилата за лична 

хигиена и физическа дистанция,  отговорно поведение към себе си и към останалите.  

 

 В коридори, класни стаи, бюфет, тоалетни са поставени информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски. 



10.  Помещение за отделяне при наличие на грипоподобни симптоми  

 

 Ученик, за който има съмнения за грипоподобни признаци: температура над 37,5 

градуса, кашлица, хрема, болки в корема, повръщане, разстройство, затруднено дишане 

и задух се насочва към стая 303 до момента, в който родителите осигурят неговото 

вземане. Родителите изчакват на входа на гимназията извеждането на детето от 

мед.лице. В случай на забавяне повече от три часа се информира Агенцията за закрила 

на децата и Бърза помощ на тел. 112.  

 Първия учебен час медицинската сестра измерва температурата само на 

учениците, за които има съмнения за грипоподобна симптоматика.  

 В случаите, когато са установени такива симптоми учителят информира 

медицинската сестра и дежурен зам. директор или директор по телефона. 

Медицинската сестра завежда случая в регистъра на медицинския кабинет.  

 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция 

от дежурен в сектора, 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;  

 

 

11.  Случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на 

ученик 
 

 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 

свърже със съответната РЗИ 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. 

 Директорът предприема мерки, съобразно предписанията на РЗИ за конкретния 

случай. 

• 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 следните лица след извършена 

оценка на риска и определени като близки контактни: 

 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 детето и на РЗИ 

  Класният ръководител, 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 се поставят под карантина;  

 

 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 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.  

 

 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 за учениците и техните родители по телефон 

или онлайн от училищния психолог. 
 
 
 

12.  Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда 

от разстояние  

 
 

 ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделен випуск, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от випуск, 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.  

 

 При поставяне под карантина на учител, преподаващ във випуск/ при 

невъзможност да бъде осигурен заместващ учител/ 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;  

 

 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:  

 

 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);  



 Ученикът не подлежи на оценяване;  

 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна;  

 

 

 Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние включват: 

  

 Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и 

сигурността на информацията в електронна среда.  

 Събиране на база данни в училището с административно създадени  профили и 

имейли на учениците и учителите.  

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

прилага следният приоритетен ред:  

 Използване на единна платформа за цялото училище – G-suite for education + 

Moodle към домейна  - gre-obuchenie.com  

 Обучението се осъществява чрез редуване на синхронно и асинхронно.  

 

 

13.  Възможности за обучението за учениците с установен по-висок 

риск от COVID-19  
 

 С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива 

ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми – самостоятелна или 

индивидуална форма на обучение. Формата на обучение се избира от ученика и/или 

неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на 

нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за 

личностно развитие.  

 Повече информация можете да намерите в Насоки за работа на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 на 

МОН 

 

 Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в 

началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай 

смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени 

условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното 

образование.  

 

 

 ПГРЕ „Г.С.Раковски” предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на 

учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни 

учебни предмети. 

 Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните 

възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от 

разстояние. 

 

Предприетите мерки могат да бъдат допълнени и променяни, съобразно ситуацията  и 

нови разпоредби и указания, свързани с COVID-19. 
 


