
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ПРОЦЕС И РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА 

НА COVID-19 

 

I. Правила за ред и достъп в СУ „Йордан Йовков“: 

1. Родителите са задължени да измерят температурата на децата си сутрин преди 

постъпването им в училище. 

2. Ученици и родители изчакват на обозначените за съответния клас места.  

3. Учениците влизат в сградата на училище, придружени от съответния учител, 

преподаващ им първи час: 

 1. и  2. клас влизат 8:15 - 8:25 часа; 

 3. и 4. клас влизат в 8:00 - 8:10 часа; 

 От 5. до 12. клас включително влизат в 7:45 - 7:55 часа. 

4. Влизането в училище и придвижването в общите помещения се осъществява по 

указаните посоки и е задължително с маска.  

5. На входа на училище задължително дезинфекцират ръцете си. 

6. Движението в сградата на училището е по обозначените стрелки. Маркировката 

от три линии пред вратите на класните стаи сигнализира спазването на 

дистанция от тях. 

7. Посещението в лавката става в голямото междучасие, което е в различно време 

за класовете: 

 1. и 2. клас – след първия час; 

 3. и 4. клас – след втория час; 

 от 5 до 12 клас – след третия час. 

Учениците не споделят храни и напитки помежду си. 

8. За часовете по ФВС и голямото междучасие, учениците излизат на двора като 

използват:   

 1 и 2. клас – източен вход; 

 3. и 4. клас – южен вход; 

 от 5 до 12 клас - източен вход. 

9. Учениците от 1. до 4. клас, посещаващи групите за ЦОУД, биват поемани от 

съответния за класа учител в ЦОУД от класната стая и съпровождани до стаята 

за следобедни занимания. 

10.  Учениците обядват в столовата на групи, както следва: 



 

Клас Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. 12:20 часа 12:20 часа 12:20 

часа 

11:35 часа 11:35 

часа 

2. 11:35 часа 12:20 часа 12:20 

часа 

12:20 часа 12:20 

часа 

3. 13:20 часа 13:20 часа 12:30 

часа 

13:20 часа 12:30 

часа 

4. 13:20 часа 13:20 часа 12:30 

часа 

13:20 часа 12:30 

часа 

 

11. Учениците, които не се хранят организирано, изчакват в стаите на ЦОУД при 

класните ръководители. 

12.  Групите от ЦОУД използват обозначени части от училищния двор, при 

спазване на дистанция: 

 1. клас използват горния плочник от страната на южния вход; 

 2. клас – източното игрище; 

 3. клас – двете южни игрища; 

 4 клас – игрището за волейбол. 

13.  В голямото междучасие в следобедните часове учениците се хранят с храна, 

осигурена от родителите им.  

14. Не се разрешава на учениците да излизат извън училищния двор без основателна 

причина до приключване на учебните занятия.  

15. Напускат училище през източния вход, като биват придружавани от съответния 

учител, провеждащ последния за деня час.  

16. Родителите ги изчакват на обозначените за целта места извън сградата, а при 

лоши метеорологични условия - във фоайето, при спазване на социална 

дистанция. 

 

II. Организация на движение и присъствие на педагогическия, 

непедагогическия персонал, ученици и родители. 

1. Класни стаи и организация на учебния процес: 

Определени са отделни класни стаи за различните паралелки (при което 

учителите се местят, а не учениците) както следва: 



1.1. На първи и втори етажи са отделени за начален етап на обучение.  

Първи етаж, западно крило – 1 и 3 класове 

 1а – 102 стая  1б – 103 стая  ЦОУД /1 клас/ – 106 стая 

 3а – 104 стая  3б – 105 стая    

Първи етаж, източно крило – компютърен кабинет – 108 стая  

Втори етаж, западно крило – 2, 4 и 5 класове, кабинет за работа на деца със СОП  

2а – 202 стая  2б – 204 стая  ЦОУД – 206 стая 

4а – 205 стая  5а – 208                      ЦОУД /4 клас/ – 201 стая 

Кабинет за работа на деца със СОП – 207 стая 

Втори етаж, източно крило – кабинет на психолога, кабинет за работа на деца 

със СОП  

Кабинет на психолога – 211 стая 

Кабинет на ресурсен учител – 209  стая 

 1.2. Ограничен достъп на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.  

1.3. Осигурен е западния вход за начален етап за отдих и почивка на учениците 

на открито при спазване на определен график от съответния учител. 

Определени са места от спортната площадка за отдих и спортни занимания на 

всяка паралелка; подходящи за съответната дейност.  

 

1.4. Намаляване на ненужни предмети в коридори/ класни стаи.  

1.5. На третия етаж е отделен прогимназиален етап на обучение. 

Трети етаж, западно крило – 5 и 7 класове 

         7а -  301 стая         6а – 303 стая   

Трети етаж, източно крило – 6-б клас, логопедичен кабинет (ЛК), компютърен 

кабинет (КК) 

 6б – 313 стая  ЛК – 308 стая  КК – 310 стая 

 

1.6. На четвъртия етаж е отделен гимназиален етап на обучение. 

Четвърти етаж, източно крило – 10 и 12 класове 

        10а – 409 стая            12а – 411 стая 

 

1.7. 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. 

 

2. Коридори и стълбища: 

2.1. Организацията за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите се 

осъществява с помощта на указателни знаци. 

 

2.2. Правилата за регулиране на влизането и излизането в сградата на 

училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция са както следва: 

Явяване и заемане на работните места в класните стаи  

1 и 2 класове 3 и 4 класове 5-12 класове 

От 8:15 до 8:25 От 8:00 до 8:10 От 7:45 до 7:55 
 

 

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения; 

Осигурено е различно начало на учебните занятия и  различен график за 

междучасията. 

 

Осигурен е свободен режим за ползване на тоалетните, съгласуван със 

седмичното разписание. 

4. Входове: 

Ползват се два входа, централен и западен (само за начален етап на обучение 

при определен график за отдих, занимания на открито и евакуация). 

/Виж 1.3./ 

5. Павилион и стол: 

Час 1 и 2 класове 3 и 4 класове 5-12 клас 

1 8:30 – 9:05 8:15 – 8:55 8:00 – 8:40 

2 9:30 – 10:05 9:05 – 9:45 8:55 – 9:35 

3 10:15 – 10:50 10:10 – 10:50 9:45 – 10:25 

4 11:00 – 11:35 11:00 – 11:40 10:45 – 11:25 

5 11:45 – 12:20 11:50 – 12:30 11:35 – 12:15 

6  12:40 – 13:20 12:25 – 13:05 

7   13:15 – 13:55 



5.1. Хранене по график. 

5.2. Обособени зони за хранене за отделните паралелки – класните стаи.  

5.3. Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици на училищната 

лафка/бюфет.  

5.4. Недопускане на споделяне на храни и напитки, и на закупени такива от 

ученици от заведения извън района на училището. 

5.5. Организация за хранене под формата на кетъринг в стаи – ЦОУД, с 

индивидуални прибори. 

 

6. Училищен двор  

6.1. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на 

училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до 

входа. 

6.2. Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

6.3. Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

6.4. Провеждане на повече занятия навън и извън училището, когато това е 

удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много 

време за придвижване  

 

7. Комуникация. Учителска стая 

7.1. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

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

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

комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на 

защитни маски или шлем. 

7.3. Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, 

а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна 

уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. 

7.4. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

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

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

МЗ. 



 

8. 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. Часовете на открито се провеждат в зоната на лекоатлетическата 

писта в южната част на двора.   

 

9. Библиотека  

Трети етаж, западно крило, 307 стая. 

9.1. Използване на ресурси от училищната библиотека. 

9.2. Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

        10. Компютърни  кабинети 

           10.1. Използване на ръкавици в часовете по ИТ 

 


