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Сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, областно
и училищно ниво

Ниво 1: Зелен сценарий
14-дневна заболяемост < 100 на 100 000 души на областно ниво

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други
служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, се предприемат от
директора на училището, както следва:

∙ При заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се карантинира цялата
паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със заповед на директора на училището на
основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното
образование.
∙ При карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС.
∙ В училището се осигуряват помещение и техника на учителите, които работят в ОРЕС с
карантинирани 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.

Ако при зелен сценарий на областно ниво 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.

Ниво 2: Жълт сценарий
14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно ниво

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой
заболели учители, който 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 педагогическия съвет, или на
РЗИ, или на областния кризисен щаб, като уведомява съответното Регионално
управление на образованието (РУО).
● При изготвяне на аргументирано предложение за ротация първи следва да премине към

ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай важи
принципът, че към ОРЕС преминават първо учениците в 14 средната степен на
образование.

● При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от
прогимназиалния етап.

● Учениците от начален етап преминават в ОРЕС в краен случай при обективна
невъзможност обучението да продължи присъствено.

● В предложението на директора се посочва също оптимален срок за обучение от
разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от
регионалната здравна инспекция практика в такива случаи.

Присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и
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за социализацията на учениците. Мерките на училищно ниво при наличие на единични
случаи на заразен/и ученик/ученици, педагогически персонал са идентични с тези от
зеления сценарий.

Ниво 3: Червен сценарий
14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво

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.
●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.

●За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито 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 педагогическия съвет съобразно
възможностите на училището.

●Създава се организация за максимално присъствено обучение на учениците със СОП, като
за тези с по-висок риск от заразяване или тежко боледуване по желание на родителите се
организира обучение от разстояние от електронна среда.

Ниво 4: Тъмночервен сценарий:
14-дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 души на областно ниво

Учебният процес в училищата е само в електронна среда. Преминаването към ОРЕС се
регламентира със заповед на министъра на образованието и науката.

Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешно завършване на
учебната година.
1. Дейности, пряко свързани с изпълнението на учебния план, с предоставяне на обща и

допълнителна подкрепа. Тези дейности се осъществяват приоритетно в зависимост от
нивата на заболяемост:
∙ присъствено при спазване на задължителните и подходящите препоръчителни мерки за
намаляване на рисковете от предаване на инфекцията;
∙ в електронна среда при обучение от разстояние;
∙ при максимално присъствено обучение на учениците със СОП.

2. Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, но не
са свързани пряко с изпълнението на учебния план. Такива дейности са целодневната
организация на учебния ден, извънкласните дейности и заниманията по интереси,
организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и
проекти.

● Когато по обективни причини не могат да бъдат организирани, без да има взаимодействие
на учениците от различни паралелки, дейностите от тази група се провеждат по възможност
със събирането на ученици от не повече от две паралелки.

● Ограничава се организираното извеждане извън територията на училището на ученици от
училище, в което има карантиниран учител и/или ученик, или карантинирана паралелка за
срока на карантината.

● Организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и проекти,
посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна,
опознавателна и възпитателна цел на територията на населеното място се организират само
при зелен сценарий и се провеждат в рамките на един учебен ден при неотложна
необходимост и при стриктно спазване на изискванията на Министерството на
здравеопазването.

3. Други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и



социализация на децата и учениците Такива дейности могат да бъдат състезания и
олимпиади, педагогически съвети, родителски срещи, заседания на обществените
съвети, събрания на училищните настоятелства, квалификация на педагогическите
специалисти, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

● При организирането и провеждането на тези дейности се спазват задължителните и
препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, като при
невъзможност да бъдат приложени, е допустимо дейностите да бъдат отложени, да бъдат
проведени в електронна среда при възможност или да не бъдат проведени, когато това няма
да навреди на успешното завършване на учебната година и на планираните образователни
процеси в учебното заведение.

● Планираните екскурзии, зелени училища, туристически пътувания се провеждат само при
зелен сценарий след съгласуване с РЗИ.

● Квалификациите на педагогическите специалисти се провеждат приоритетно дистанционно.

Преминаване към ОРЕС за отделен ученик

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в
условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от
ЗПУО, както следва:

∙ по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на
училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от
разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява за
ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по
здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава
училище;
∙ когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на
необходимите технически и технологични средства обучението в дневна, индивидуална или
комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик
за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на
ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на
ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един
адрес;
3. по избор на ученика, за малолетните ученици – по избор на родителите, а за непълнолетните
– от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение на началника на
Регионалното управление на образованието. Началникът на РУО разрешава ОРЕС по избор на
ученика или на родителите въз основа на информация за предходната учебна година и до
момента от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика.

Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи се осъществява от
училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което
предлага такова обучение. Във втория случай училището се определя от началника на РУО.
Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за
участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му, като към
заявлението се прилага и декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на
обучението.
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. 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.

Задължителнимерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в
електронна среда от разстояние за СУ “Любен Каравелов”, Пловдив:

• Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността
на информацията в електронна среда.

• Техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от разстояние в
електронна среда;

• Работа с потребителски профили и имейли на ученици и учители в G suite.
• Използване на единна платформа за цялото училище Google for education, прилагане

на ефективни приложения и начини за комуникация в паралелката G Suite.
• Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР.
• Алтернативни начини, в т.ч. чрез консултации и споделяне на ресурси в социални

групи
• Определяне на Екипи за подкрепа Кризисен щаб и Help center при

осъществяването на ОЕСР
• Обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и

допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в продължително
обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване
на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.

• 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 ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища,
обучавани за учители)

Задължителни мерки за плавно преминаване от ОРЕС към присъствено обучение за
СУ “Любен Каравелов”, Пловдив:

● 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;

● Установяване на 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.

● Преценяване на необходимостта и възможностите за осигуряване на обща и
допълнителна подкрепа, подкрепа от педагогически съветник и/или психолог.

● 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.



● Поддържане на активен режим за комуникация с родителите.
● Осигуряване на подкрепа от педагогически съветник и/или психолог.

Настоящите сценарии и мерки са изготвени в съответствие с дефинираните от
Министерството на здравеопазването нива с конкретни стойности на заболяемост и Насоките
от МОН. При промени в тях и на противоепидемичните мерки от страна на Министерството
на здравеопазването насоките ще бъдат актуализирани.


