
ЗАПОВЕД 

№373  / 12.09.2022  година 

 

На  основание  чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1  от  Закона  за  предучилищното  и  
училищното образование, чл.31, ал.1, т.1,2,4,6  от  Наредба №15 / 22.07.2021 година  за  

статута  и  професионалното развитие  на учителите, директорите  и  другите  
педагогически  специалисти, приложение №2 към т.1, буква „б“ утвърдено  със             
Заповед №РД-01-435 / 09.09.2022 година  на министъра  на здравеопазването   

 

I.НАРЕЖДАМ: 

I.Считано  от  15.09.2022 година  до  14.10.2022 година  спазване  на  физическа  
дистанция  между  учениците  от отделните  паралелки; между  педагогическия 
персонал  и между  родителите  и персонала  на училището  както  следва: 

1.Всяка  паралелка  учи  в  точно  определената ѝ класна  стая. 

2.Децата  от полудневна  ПГ  и  учениците  от начален  етап  се  обучава  в  класни  стаи  
на  първия  етаж  на училищната сграда. 

3.Учениците  от  прогимназиален  етап  се  обучават  в  класни  стаи  ва втория  етаж  на 
училищната сграда. 

4.Компютърния  кабинет  се  ползва  от всички  ученици  в  зависимост  от седмичното  
разписание  на  учебните  часове. 

5.Учениците  и учителите  се придвижват  еднопосочно  в  коридорите  и  по стълбите. 

6.Осигуряване, при възможност максимално физическо отстояние  между  учителя  и  
местата  на учениците, както  и  между  местата  на учениците, чрез  разполагане  на 
ученическите маси / чинове   в полукръг, зигзагообразно, съобразно  броя  на децата  и 
учениците  в  класната  стая. 

7.Провеждане  на максимален  брой  часове на открито,  в това  число  по физическо  
възпитание и спорт, когато  метеорологичната  обстановка  позволява  това. 
Определяне  на зони   за  отделните паралелки  в училищния  двор. 

8.Използване на класната стая  за  физкултурен  салон  само  от една паралелка  в един 
учебен час. 

9.Намаляване  престоя  на учителите  в  учителската стая  при спазване  на 
изискванията  за физическа дистанция  от 1,5 метра между тях. 

10.Осъществяване  на комуникация  между  родителите  и  педагогическия  персонал  ( 
провеждане  на родителски срещи )  от разстояние ( по телефон, електронна поща и 
други ),  а при необходимост  от пряка  комуникация  се  спазват  изискванията  за 
физическа  дистанция  от 1,5 метра. 

11.Осъществяване  на събрания  на обществения  съвет, ученическите съвети, общо  
събрание  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 метра, проветряване  на помещението  и  дезинфекция  на 
повърхностите. 

II.Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности: 

1.Проветряване  на учебните стаи  по време  на всяко  междучасие  и  най-малко 2 пъти  
по време  на часа  за не по-малко  от 1 минута  в  съответствие  с метеорологичните  
условия. 

2.Проветряне  на учителската стая  по време  на всеки  час  за най-малко  5 минути. 

3.Провеждане на ежедневно (преди началото  на  учебния ден) влажно  почистване  и  
дезинфекция  на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, учителски маси, 
дръжки на врати и прозорци, ключове  за осветление, парапети, екрани, клавиатури, 
мишки и други. 

4.Провеждане  на ежедневно (преди началото  на учебните часове)  влажно  почистване  
и  дезинфекция  на тоалетните, в това  число тоалетните клякала, мивки, кранове  и на 
санитарните помещения по график. 

5.Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно. 

6.Провеждане на дезинфекция и почистване на училищния автобус  преди всеки курс. 

7.При извършване  на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване 
неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда  
допълнително проветряне, а при необходимост избърсване и изплакване на 
дезинфекцираните  повърхности и предмети. 

III.Хигиена  на ръцете: 

1.Осигуряване  на течаща  топла  вода, течен сапун, салфетки  за еднократна  употреба 
за подсушаване  на ръцете  в тоалетните и / или санитарните помещения. 

2.Осигуряване  на биоцид  за  ежедневна  дезинфекция  на ръцете  на видно  място  на 
входа на училището, в класните стаи, компютърния кабинет, стаята  на учителите. 

3.Поставяне  на видно  място  правила  за спазване  на лична  хигиена. 

 

IV.Провеждане  на сутрешен  прием  и  засилен  филтър: 

1.Провеждане  на засилен  сутрешен  филтър  от медицинската сестра Лилия Евгениева  
за недопускане  на деца  и ученици  с клинични  симптоми  за  COVID – 19, кокто и 
други  заразни  болести. 

 

 

                                                                                         Директор:…………………… 

 



 
 


