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Приложение № 12 към Правилника за дейността на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас,
прието на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 9/14.09.2020г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19

УЧЕНИЦИ
Чл.1 (1) Учениците са длъжни:
1. Да спазват общите Правила и задължителния здравен протокол за
поведение при съмнение или случай на Ковид-19 в училището.
2. Да спазват правилата за действие и създадената вътреучилищна
организация във връзка с епидемията.
3. Да носят лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите
закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая,
библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) .
4. Да спазват засилена лична хигиена, в това число спазване на
задължението за измиване на ръцете с течен сапун и вода след
посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на
открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
5. Да използват правилно дезинфектанта за ръце, като го нанасят върху
чисти ръце.
6. Да елиминират рискови навици, свързани с докосване на лицето, носа,
устата и очите.
7. Да спазват максимално възможна дистанция в класната стая, в общите
закрити части на учебната сграда, на двора, и др.
8. Да избягват скупчвания, контакти при близка дистанция и пряко
взаимодействие, в т.ч. допир, прегръдки, и др., които предполагат
повишен риск от заразяване.
9. Да не споделят храни и напитки помежду си.

10. Да ограничат максимално докосването на предмети и повърхности по
време на престоя в училище.
11. Да информират своевременно учител, класен ръководител или
представител на ръководството при физическо неразположение и поява
на грипоподобни симптоми.
12. При изпълнение на задълженията си на дежурни ученици, да съдействат
на помощния персонал по време на голямото междучасие, за
извършване на дезинфекция на повърхностите в класната стая /чинове,
столове, учителска маса/.
(2) В случай, че ученик отказва да носи маска или друго предпазно
средство на определените в училището задължителни места, се
изпраща при дежурния зам.директор.
1. Зам.директорът провежда разговор с ученика за изясняване причините за
това.
2. В случай на окончателен отказ, ученикът заявява това в писмен вид и се
отстранява от сградата на гимназията.
3. Зам.директорът уведомява родителя своевременно за неспазване на
мерките за безопасност и предприетите действия.
4. За времето до отпадане на основанието, ученикът получава отсъствия по
неуважителни причини по съответните предмети.

УЧИТЕЛИ
Чл.2 (1) Учителите са длъжни:
1. Да контролират отварянето на прозорците за осъществяване на
проветряване на класните стаи след приключването на часа.
2. Да информират своевременно директор/зам.директор при наличието
на грипоподобни симптоми у някой ученик, както и класния
ръководител на ученика.
3. Да носят лични предпазни средства/маска или шлем/ - в общите
закрити части на учебната сграда: преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая,
библиотека, бюфет и столова (освен при хранене), в класните стаи и
другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение,
кабинети, физкултурен салон) - от учителите, които преподават на
ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от
прилагания в училището модел на дистанциране (между
паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в
една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание

4. Да създават организация за максимално ограничаване на контактите
между ученици от различни паралелки при осъществяване на
заниманията по интереси – 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.
5. Да информират директор/ зам.директор при наличие на един или
повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема,
задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане,
диария и др.)
6. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR
информират директора на училището, който незабавно се свързва
със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с
цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището
и в семейството и в зависимост от това се предприемат найадекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
7. Да ограничават близката комуникация с останалите учители, както на
престоя в учителската стая.
8. Да осъществяват по-голяма част от комуникацията 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.
9. Да осъществяват комуникация с родителите предимно с електронни
средства, а индивидуалните срещи и консултации да провеждат по
предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
10. Да дават личен пример, като чрез своето поведение демонстрират
осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при
необходимост да го разясняват на учениците.

(2) Учители, които са и класни ръководители:
1. Провеждат периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути,
съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата,
личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на

епидемия от COVID-19; за спазване и съблюдаване на правилата за
лична хигиена и физическа дистанция; за възпитание на отговорно
поведение към себе си и към останалите.
2. Напомнят на учениците да докосват по-малко предмети в класната
стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
3. Организират изготвянето и поставянето на видно място в класните
стаи на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете,
спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни
маски.
4. Своевременно информират директора или зам.директор при
възникване на симптоми у ученици от класа или в случай на положителен
резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик.
5. Информират родителите, като изпращат електронни съобщения чрез
електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:
- за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при
възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите
мерки;
- за създадената организацията и за правилата, които следва да се спазват в
училището;
- регулярно/веднъж седмично/ - за епидемичната ситуация в училището;
- извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна
в някоя от мерките и правилата в училището, в т.ч. при поставянето на
паралелката, група паралелки или цялото училище под задължителна
карантина;
6 . При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни
болки, гадене, повръщане, диария и др.) класните ръководители незабавно
информират родител/настойник на ученика,в т.ч. и относно процедурите, които
трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със
семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на
здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната
ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.
7. Поддържат връзка с родителите на ученик с установено заразяване с
ковид -19, с оглед проследяване състоянието на ученика, осъществяване на
партниране и оказване на подкрепа и съдействие при необходимост.
8.Организират и провеждат информационна кампания за родителите с
разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в

различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със
заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в
рискова група.
9.Използват само надеждни източници на информация, като Световната
здравна организация и Министерството на здравеопазването.
10. При неспазване на правилата в училището от страна на
ученик/родител провеждат разговор и оказват подкрепа, която се изразява в
обсъждане на причините и в търсене на пътища за тяхното отстраняване. При
необходимост се осъществява партниране с училищния психолог.

РОДИТЕЛИ
Чл. 3 Родителите са длъжни:
1. След информиране относно наличие на един или повече симптоми при
ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в
гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.),
родителите/настойниците са длъжни незабавно да вземат ученика, като
се съобразяват с:
- необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,
използване на личен транспорт при възможност).
- процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически
контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по
телефона) за преценка на здравословното му състояние и
последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл.
необходимост от провеждане на тест за коронавирус и др.
2. Да осигурят последващото присъствие на ученика в училището само при
условие, че същият е клинично здрав, което удостоверяват с медицинска
бележка от семейния лекар.
3. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на
ученик, родителите са длъжни незабавно да информират класния
ръководител/директора на училището.
4. Спазват задължителните предписания на РЗИ и разпоредбите на
директора на училището при наложена карантина,като след
инструктиране провеждат наблюдение за поява на клинични симптоми и
признаци за COVID-19 . Навременно уведомяват личния лекар на
ученика и РЗИ при необходимост.

