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ПРАВИЛA 
 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 
 

 

I. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, ЦДО за учениците от първи 

до седми клас. Учебните занятия се провеждат преди обяд за учениците от I- XII клас като 

всеки клас си има стая. Часовете по: 

❖ ФВС се провеждат на спортните площадки , а при неблагоприятни, зимни 

метеорологични условия в спортната база на ЧУ “Бъдеще”, по график; 

❖ Информационни технологии и компютърно моделиране се провеждат в класните стаи 

с технически устройства, осигурени от училището. 

❖ Индивидуалните и групови часове по специални предмети ИЧ и ЗИП се провеждат 

след обяд в определените кабинети. В начален и прогимназиален етап часовете по 

специален предмет се провеждат групово с  ученици от една паралелка. При организиране 

на групи за занимания по  интереси при необходимост от смесване на ученици от различни 

паралелки - разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция. 

 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително: 

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

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая и столова (освен при 

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

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от 

учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. 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, респективно техните родители. 

Горните правила за носене на маски и шлемове могат да се променят при промяна на 

общите правила от министъра на здравеопазването. 

 

3. Дезинфекция на повърхностите, проветряване и лична хигиена 

Дезинфекцията се осъществява ежедневно двукратно (преди началото и след 

приключване на смяната).  

about:blank
http://www.soulkaravelovpd.com/


При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия трябва да се увеличат, 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. 

Учителят ежедневно инструктира учениците за спазване на лична хигиена и мерките за 

ограничаване разпространението на вируса в началото на първия учебен час. 

 

II. ДНЕВЕН РЕЖИМ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание и  

чл.6 ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г.  за организация на дейностите в училищното 

образование.  

● Влизането на учениците ще става: 

- през централния вход, за учениците, които се обучават на I  етаж, а през 

източния вход за учениците, обучаващи се на II и III етаж. 

 Категорично се забранява влизането на родители в сградата на училището. 

2. Продължителността на учебния час съгласно чл. 7 ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование: 

● за учениците от I и II клас - 35 минути,  
● за III - ХII клас по 40 минути чл.7 ал.7 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.  за 

организация на дейностите в училищното образование 
● Между учебните часове продължителността на почивките е 10 минути, между 

2 и 3 час – 30 минути / голямо междучасие за начален етап/ и между 3 и 4 час за 

останалите ученици, съгласно чл.9 ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.  за 

организация на дейностите в училищното образование. 
3. По време на междучасията учениците използват тоалетната и санитарния възел само 

на своя етаж, носейки маска и спазвайки разстояние от 1,5 м. 

4. През голямото междучасие и обедната почивка, когато метеорологичните условия са 

подходящи, учениците се извеждат на следните площадки за организиран отдих, 

както следва: 

I а, II а и III б класове – детските площадки и места за отдих между ул.„Весела“ и 

бул.„Марица“; 

III а – детската площадка в двора на училището; 

IV а – местата за отдих в училищния двор и спортна площадка 

V - XII клас - използват местата за отдих в училищния двор и спортните площадки 

5. Обедното хранене се организира по график за всеки клас поотделно, в зависимост от 

седмичната програма и според нормативните изисквания, споменати по-горе. 

6. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I - VII клас,  съгласно чл. 6 

ал.4 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование е по първи вариант на обучение със задължителни учебни часове - първа 

смяна и самоподготовка и занимания по интереси. Сформирани са 10 групи: 5 групи 

в начален етап и 5 групи в прогимназиален етап в ЦДО. Точното разписание на края 

на сутрешните часове, обяд+организиран отдих и самоподготовка, както и дейности 

по интереси за всеки клас е индивидуално в зависимост от седмичното разписание.  

7. Извънкласните форми се провеждат след учебни занятия и в събота и неделя.  

 

 



III. ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 

1. Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) се прилага за: 

-  цели паралелки, които се обучават в СУ “Любен Каравелов, както и за отделни 

ученици, които по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, 

определен със ЗИД на ЗПУО) не могат да посещават училище;  

- при обявяване на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и 

непредвидени обстоятелства, определени от компетентните органи в населеното 

място, региона или страната, за срока на извънредната обстановка или на 

извънредните и непредвидени обстоятелства. 

2. Осъществява се от учителите в училището, в което се обучават учениците, при 

строга организация, условия и мерки, определени с  Алгоритъм за превключване 

на обучение в електронна среда от разстояние. 

IV. Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 

1.  С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на ученици е 

възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, 

индивидуална или дистанционна форма на обучение, когато дневната присъствена 

форма е невъзможна или нецелесъобразна по здравословни причини (самите те са 

със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните 

родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е 

предпочитано от родителите.  

2. Осъществява се от учителите в училището, в което се обучават учениците, при 

строга организация, условия и мерки, определени с  Алгориртъм за преминаване 

към алтернативни форми на обучение. 

  

 

V. СЕДМИЧЕН РЕЖИМ 

 

1. Оперативки - ден вторник - физическо присъствие от главни учители и 

председатели ПЕКК, online за всички останали учители 

2. Формации - ден четвъртък  

 

https://docs.google.com/document/d/1ogoMz9Uwu5SZOzWhZyEMbPWIfcmhno8nE6ehLXl1DG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ogoMz9Uwu5SZOzWhZyEMbPWIfcmhno8nE6ehLXl1DG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18-r50wMVPB9HqhFVxIwuJFxbwgmrtrnwYDtHOMFzT9E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18-r50wMVPB9HqhFVxIwuJFxbwgmrtrnwYDtHOMFzT9E/edit?usp=sharing

