
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

СЕЛО КИЧЕВО , ОБЩИНА АКСАКОВО 

Утвърждавам:………/п/…………………. 

/Марина Семова- директор/ 

 

ЗАПОВЕД 

№ 005-РД-09-005/16.09.2022 Г. 

 

 

На основание: 

•  чл.259 ал.1 от ЗПУО; 

• във връзка със заповед № РД-01-435/ 09.09.2022 Националния оперативен план за 

справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския 

съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор 

 

разпореждам 

 

спазване на следните  противоепидемични мерки в ОУ „Св.Кл.Охридски“ с.Кичево 

през учебната 2022-2023 год.: 

  

1. Училищен превоз 

График за 1-ви срок: 

Ситроен- маршрут : 7.15 ч. – Долище; 7.30 - Куманово 

Хюндай Каунти  маршрут    : 7.10 – Климентово; 7.30 ч.- Осеново ;  

 В автобуса ученикът сяда само и винаги на обозначеното за него място- отг. 

шофьор; 

 Дезинфекция преди и след курса на превоз- отг. шофьор ; 

 При изчакване на учениците , автобусите стоят затворени, отварят се когато  

всички пътуващи са налице и спазвайки дистанция се настаняват на 

определените за тях места в автобуса – отг.: шофьор; 

 При пътуването се спазва нужната дисциплина , не се става , коланите са 

поставени , не се пречи на шофьора; 

 Обратно по населените места – тръгване в 16.00 планувано, но са възможни 

промени, за които родителите трябва да научават своевременно от класните 

ръководители или учителите в групите за ЦДОУД- 

2. Хранене 

- подкрепителната закуска , Училищно мляко, Училищен плод и мед за учениците 

1-4 клас ще се получават от домакина в класните стаи . Храненето става в класната стая 

или при хубаво време на открито. 

- Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ се приемат  един път седмично. 



- обедното хранене – става по график, за спазването на който отговарят учителите на 

групите за ЦДОУД;  

- 1,2,3,4 клас се  хранят от 13.00 часа.  – отг.: за храненето – учители ЦДОУД  ; 

-  5-7 клас се хранят от 13.50 до 14.20 ч. Храненето става по график и той не трябва да 

се нарушава. – отг.: за храненето – учител ЦДОУД; 

- купони за хранене- заплащане 2 пъти месечно от родители на домакина , телефонен 

номер на домакина да бъде достъпен до родителите, за евентуално прехвърляне на 

заплатено хранене за друг ден. Ученици няма да заплащат хранене, забранено е 

влизането в стаята на домакина както от ученици, така и от учители. 

- учениците от 5,6 и 7 клас могат да излизат в голямо междучасие и да си закупят 

закуска от пекарната; 

3. Целодневно обучение  

1. - Група 1: 1+ 3 клас – учител Димитрова 

- Група 2:  2+ 4 клас – учител  Златарска 

- Група 3: 5,6,7 клас - Георгиева 

2. Редовно проветряване на класните стаи; 

3. За провеждане на следобедните занимания се  влиза в стаята  след дезинфекция на 

под и маси; 

4. В рамките на групата учениците заемат определените им от учителите места, не се 

разхождат , не пишат на дъската, пишат в тетрадките си със собствени 

химикали/моливи, не се прехвърлят вещи от един ученик на друг. 

5. Всеки ученик си носи вода за пиене  и ако има нужда от храна за следобед ,  хранене 

се извършва в стаята. 

6.  В стаята учениците боравят само с личните си вещи, не докосват чужди вещи, щори, 

учителското бюро, не пишат на дъската , изпълняват само своите задачи за 

самоподготовка , занимания по интереси . 

4. Учебни занятия  по разписание и учебна програма по класове с начало 8.00 часа и 

край в зависимост от деня и часовете през учебния ден. 

- в училище се идва не по- рано от 7.40 часа; 

- обучението в начален етап се осъществява в класните стаи, а  при 5 -7 клас -в 

съответните кабинети; 

- като стаи, в които ученици и/или персонал със симптоми изчакват родители 

/транспорт  ще се ползва кабинета по химия. 

- при хубаво време изчакването може да стане навън; 

- между часовете има предвидени 10 минути за подготовка за следващия час;  голямо 

междучасие 9.30-9.50 часа; 

- Свободен режим за ползване на тоалетните; 

- стриктно да се спазва правилото за дезинфекция на ръцете след връщане от голямото 

междучасие с дезинфектант в класната стая; 

5.  Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

- ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на часовете) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, 

чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, 

екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.,   

- за стаите , в които ще се провеждат заниманията в групите за целодневна организация 

на учебния ден дезинфекцията е ежедневно трикратно – преди началото на часовете, 



след приключване на заниманията на първата смяна и в след окончателното 

приключване на часовете 

- Прозорците в класните стаи стоят в позиция „ножица“, а през голямото междучасие 

всички прозорци се отварят широко; 

- Там , където е невъзможно поради опасности прозорците да стоят в позиция „ножица“ 

учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие; 

-  Във всички санитарни помещения е осигурено течен сапун или дезинфектанти, 

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно 

изхвърляне на боклука. 

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

курс; 

- Засилена лична хигиена и условия за това: 

•  течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи. 

•  автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, във 

фоайето на 2-ри етаж  и в класните стаи,  като тяхната употреба следва да е 

контролирана. 

• 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. 

6. Вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията  

• лице, отговорно за организация и спазване на временните епидемиологични 

мерки е директорът;  

• Класните ръководители и учителите са отговорни за организацията и спазване на 

правилата в класната стая от учениците; 

•  Дежурни учители според график за дежурство и спазване на задълженията на 

дежурните учители в заповедта за осигуряване на дежурство;  

•  еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по 

стълбите. 

•  Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо 

възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Определяне на зони 

за отделните паралелки в училищния двор; 

• Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал 

(провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, електронна поща, 

платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за 

физическа дистанция от 1,5 м; 

•  Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, 

• общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа 

дистанция от 1,5 

• Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания; 



• Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и 

правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са 

готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения ; 

• Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на 

учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия 

ред маси/чинове, 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. 

• Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

• Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция.  

7. Занимания по интереси 

• Организиране на групи за занимания по интереси в малки групи,  разреждане на 

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

взаимодействие между тях. 

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

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването; 

7. Училищен двор  

• Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на 

училището ; 

• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция;  

• Провеждане на повече занятия навън. 

9. Комуникация. Учителска стая 

• Намаляване престоя на учителите в учителската стая при спазване на 

изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. между тях; 

10. Физкултурен салон 

• Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други 

подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на 

сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас. 

11. Библиотека  

• Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка 

 • Да няма струпване на  ученици и да са на отстояние един от друг. 

12. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с 

клинични 

симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 

Настоящите насоки са изготвени в съответствие с дефинираните от Министерството на 

здравеопазването . 

При промени в тях и на противоепидемичните мерки от страна на Министерството 

на здравеопазването насоките ще бъдат актуализирани. 

 

 

Директор:…………………….. 

/Марина Семова/ 


