
1 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ - РУСЕ 

пк. 7005, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев”, № 1, тел.:082/841886 

е-mail: pgtransport_rs@abv.bg 

  

 

                   УТВЪРДИЛ: п 

   ДИРЕКТОР: 

                                         /инж. Радосвета Жекова/ 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  
 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  

 

 

Общи положения  

 

1. Настоящите правила определят:  

1.1. реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа 

през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Професионална гимназия по 

транспорт;  

1.2. мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.  

2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:  

2.1. максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане 

на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички 

ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез 

създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от 

възпитателната функция на образованието;  

2.2. готовност за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за 

отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) 

при указания от здравните власти и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба 

с COVID-19;  

2.3. условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;  

2.4. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни 

занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;  

2.5. положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, 

стрес и дезинформация.  
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3. Правилата се отнасят за всички участници в образователния процес – ученици, 

педагогически и медицински специалисти и родители, които са обхванати пряко или косвено в 

дейностите по организиране и провеждане на образователния процес, както и за непедагогическия 

персонал.  

4. Правилата са разработени съобразно вида на училището, сградния фонд, персонала, 

различните възрастови групи ученици, сменен режим, спецификата на учебните предмети и 

регионалните характеристики.  

5. В зависимост от епидемичната обстановка правилата могат да бъдат актуализирани и 

допълвани.  

Организация на средата  

6. За постигане на баланс между правото на опазване на здравето и правото на образование 

през учебната 2020/2021 година в училището се прилага стратегия на дистанция 

(невзаимодействие) между учениците от различните паралелки по класове като се определят 

критичните зони:  

6.1. Организация на учебните помещения (класни стаи, кабинети, лаборатории, 

работилници и др.):  

а) обособяване на отделни етажи, на сектори или сгради за ученици от един етап на степен 

на образование  

б) частичен отказ от кабинетна система и определяне на отделни класни стаи за паралелките, 

при което не се местят, а само учителите  

в) ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, лаборатории, 

работилници и физкултурен салон, учебно-производствени, тренировъчни или творчески бази на 

училището  

г) преминаване на сменен режим на работа  

д) определяне на различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията 

       е) провеждане на производствени практики и практики на конкретно работно място при 

обучението чрез работа (дуална система на обучение) при конкретен работодател при стриктно 

спазване на противоепидемичните мерки.  

6.2. Организация и провеждане на учебни часове на открито при подходящи 

метеорологични условия. 

6.3. Организиране на групи за занимания по интереси при смесване на ученици от различни 

паралелки, в т.ч. и от различни училища се прави разреждане на учениците и се осигурява 

нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.  
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6.4. При организиране и провеждане на занимания по интереси, свързани с колективни 

спортове, се прилагат актуалните указания на Министерството на здравеопазването за спазване 

на физическа дистанция.  

6.5. Максимално ограничаване наемането на външни лектори за извънкласни и 

извънучилищни занимания по интереси, които може да се осигурят от учители в училището.  

6.6. Разпределение на часовете между учителите по един учебен предмет с цел при 

възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск. 

6.7. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане 

на часовете по физическо възпитание и спорт 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.  

6.8. Ограничаване отдаването под наем на училищна и/или спортна база.  

7. Осигуряване на дистанция в класната стая между учител и ученици, както и между 

учениците, чрез:  

7.1. Разполагане на местата за сядане на учениците шахматно и използване на 

един/а учебен чин/учебна маса от един ученик  

7.2. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката.  

7.3. 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 и 

поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя, 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.  

8. Определяне на критични зони, изискващи осигуряване на дистанция между учениците от 

различни класове: коридори и стълбища, тоалетни и миялни, компютърни кабинети и физкултурен 

салон, входове, библиотека, площадки на училищния двор и др.  

9. Осигуряване на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните 

паралелки по класове:  

9.1. В коридори и стълбища чрез:  

а) организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите с подходяща 

маркировка, указваща посоката на придвижване;  

б) указателни табели за посоките на придвижване;  

в) намаляване на ненужните предмети във фоайетата, в преддверията, коридорите, на 

стълбищните площадки и др.;  



4 

 

г) движението по коридорите и стълбите става със защитна маска за лице/шлем при спазване 

на необходимата физическа дистанция, не по-малко от 1,5 метра, с които да бъдат запознати 

учениците, учителите и другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал.  

9.2. В санитарните помещения:  

а) постига се при различно начало на учебния ден и съответно разработване и утвърждаване 

на различен график за почивките между часовете и при слети часове;  

б) графикът за почистването и дезинфекцията на санитарните помещения да не съвпада с 

графика на междучасията;  

в) поставяне на видно на информационни табели, на графиците на междучасията и за 

почистване.  

9.3. С оглед избягване струпването на ученици, педагогически специалисти, 

непедагогически персонал и родители на входа/входовете на училището е необходимо:  

а) отваряне на всички входове на училището и разпределяне на достъпа на учители и 

ученици в сградата  

б) разработване и утвърждаване на график за влизането в сградата/сградите при различно 

начало на учебния ден  

в) разработване и утвърждаване на график за дежурство  

г) придружители на деца със СОП се допускат в сградата на училището през определен вход 

с подходяща достъпна, архитектурно адаптирана среда: рампи, асансьори, подемници, наклонени 

подемни платформи и др.  

9.4. Осигуряване на дистанция и избягване на струпване на ученици:  

а) ограничаване образуването на струпване от близкостоящи ученици, когато са от 

паралелки, които не си взаимодействат;  

б) недопускане споделянето на храни и напитки от страна на учениците.  

9.5. Спазване на дистанция в училищния двор:  

а) спазване на пропускателния режим, ограничаване достъпа на външни хора в сградата на 

училището и определяне на зони за достъп на родители в двора и до входа на училището;  

б) разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки (ако е приложимо);  

в) придружители на деца със СОП се допускат в сградата на училището през определен вход 

с подходяща достъпна, архитектурно адаптирана среда.  

9.6. Недопускане на струпване на ученици и нарушаване на дистанцията в библиотеката на 

училището чрез:  

а) използване на ресурсите за провеждане на учебен час;  

б) в двудневен срок (примерен срок) предварително се заявява онлайн използване на книги 

и/или технически средства;  
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в) в помещенията на библиотеката влизат и престояват не повече от двама ученици;  

г) при влизане в библиотеката да се спазва задължителната дистанция и да се ползва 

защитна маска за лице/предпазен шлем.  

9.7. Ограничаване до необходимото на престоя на учителите и другите педагогически 

специалисти в учителската стая като:  

а) комуникацията между педагогическите специалисти се организира и 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 

предпазен шлем;  

б) комуникацията с родителите се организира и осъществява предимно в електронна среда 

(по телефон, електронна поща, платформи и др.), а индивидуални консултации и срещи се 

провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията за физическа дистанция и 

носене на защитни маски или предпазен шлем;  

в) провеждането на педагогически съвети, общи събрания и родителски срещи, събрания на 

Обществения съвет и на Настоятелството в електронна среда чрез използване на различни методи 

за провеждане на конферентна връзка по интернет;  

г) при необходимост от пряка комуникация и по изключение събирания се организират в 

по-голямо помещение, което гарантира спазване на изискванията за физическа дистанция и 

задължително се използват защитни маски/предпазен шлем, шал и др.  

Превключване към обучение в електронна среда от разстояние-мерки/ОЕСР/: 

10. Обявяване на прагови стойности (критерии) от МЗ за заболелите от COVID-19, при 

които ще се преминава на обучение в електоронна среда; 

11. Актуализиране на  критерии (прагови стойности) за броя заболели в 

училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в 

училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.  

12.  Прилагане на ОЕСР - не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По 

същество това не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с 

помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически 

на едно и също място  

- ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката 

продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание 

за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 
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- Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след 

което се завръщат обратно в училище. 

- В случаите на отстраняване от работа на учител поради положителен резултат от PCR тест 

учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се 

завръщат обратно в училище 

- В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 

поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици 

от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена 

дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със 

заместващ учител. 

- При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в 

училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за 

срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което 

се завръщат обратно в училище. 

- След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование ОЕСР да се прилага за цели паралелки, които се обучават в дневна, както 

и за отделни ученици, които по медицински причини краткосрочно ( 30 дни или в друг срок, 

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

- До обнародването на тези промени обучението ОЕСР се осъществява чрез предоставяне 

на консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа. 

- Ученикът подлежи на оценяване 

- Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна  

13. Възможност за компенсаторно обучение - осъществява се чрез камера и микрофон на 

или свързано с електронно устройство. Към обучение в електронна среда от разстояние може да 

премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен 

PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

14. Организиране и провеждане на ОЕСР -  извършват от учителите в рамките на 

уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 

работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически 
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часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично 

(5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се 

дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила 

за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага 

пропорционално.   

Правилата са в изпълнение на:  

1. Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 

година в условията на COVID-19.  

2. Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти 

за търговия с храни на Българската агенция за безопасност на храните  

3. Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.  

4. Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.  

Правилата са разработени от Екип за подкрепа и за изготвяне на правила за организация и 

провеждане на образователен процес при условията на COVID – 19 и са отворени за допълнения и 

изменения в съответствие с епидемиологичната обстановка или нормативната база. 

Настоящите правила са приети с Решение взето с Протокол № 14/10.09.2020г. заседание на 

ПС 

  
 


