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Уважаеми родители, 

 

Надяваме се, че сте имали хубаво лято и с нетърпение очакваме работата си с Вас и Вашите деца! 

 

За да преминем успешно през пандемията на Covid-19 тази учебна година, учебният процес ще се 

провежда при по-специални условия. Това означава, че за нас основни компоненти на сигурността 

ще бъдат използването на предпазни средства за носа и устата, правилата за хигиена, както и 

редуцирането на контактите помежду ни. Едновременно с това очакваме в семейната си и лична 

среда Вие и Вашите деца да се съобразявате с правилата за защита от инфекции. 

 

Конкретно за нашето училище са валидни следните правила: 

 

1. Заболяване. 

Ако Вашето дете има симптоми за заболяване на дихателните пътища (температура, хрема, 

кашлица, отпадналост и т.н.), задръжте го у дома и информирайте класният ръководител. Ние 

от своя страна ще изпратим незабавно детето Ви у дома или ще Ви помолим да го вземете (за 

учениците от І до ІV клас), ако забележим такива симптоми. Медицинската ни сестра ще 

предприеме съответните контролни мерки. 

 

2. Носене на защита за носа и устата: 

2.1. Задължително за общите помещения в училищната сграда; 

2.2.Сутрин при влизане в училището се носи предпазно средство, учениците влизат след 

температурен филтър през поставената за целта врата, отправят се бързо до класната стая, при 

достигане до мястото си могат да свалят маската или шлема си; 

2.3.В класната стая или кабинета носенето на предпазни средства не е задължително, но е 

препоръчително; 

2.4.Учителите, които сменят класове са задължени по време на учебния час и в общите части да 

носят предпазно средство за носа и устата; 

2.5.Без предпазни средства по време на учебните часове или по желание с тях работят класните 

ръководители на учениците от начален етап и учителите в целодневната организация на 

учебния ден; 

2.6.При излизане в междучасие предпазното средство се носи задължително; 

2.7.Родители, които влизат в училището (в изключително належащи случаи) са задължени да 

носят предпазно средство. 

 

3. Хранене. 

3.1.Децата ще обядват в столовата, разпределени по график по класове, респективно един випуск; 

3.2.Те ще се хранят с опакована храна от фирмата обслужваща столовото хранене. За храненето 

детето Ви ще трябва да носи и използва лични прибори в хигиенична опаковка. Моля, 

погрижете се тези прибори да са съобразени с възрастта на детето Ви и да се почистват и 

носят всеки ден; 

3.3.Препоръчително е учениците да си носят закуска от вкъщи, за да се избегне контакт с голям 

брой деца в училищния бюфет. 

 

4. Контакт с родителите. 

4.1.Комуникацията с родителите принципно ще се осъществява по електронен път (e-mail, Skype, 

Viber, Messenger, платформите на ШКОЛО и Microsoft Teams); 

http://www.74sou.org/


4.2.Ако се налага да влизат, родителите ще бъдат допускани в училището само след обаждане до 

завеждащ административна служба и задължително с предпазни средства за носа и устата. 

4.3.Достъпът до ръководството (при належаща необходимост) ще се осъществява всеки петък от 

08:00ч. до 12:00ч. 

4.4.Родителските срещи ще се провеждат онлайн. Събирането на големи групи родители в 

училището не е разрешено. 

 

5. Организация на учебния ден.  

5.1.Учебните часове и училищният живот са организирани така, че помежду си да имат контакт 

само ученици от един клас, респективно един випуск. При потвърден случай на Covid-19 

съответният клас или класове от група ЦДО излиза в предписаната от институциите 14 дневна 

карантина; 

5.2.От 07:30ч до 07:55ч. най-късно, учениците от V до ХІІ клас ще трябва да са дошли и 

преминали филтъра, за да се отправят към класните си стаи; 

5.3.0т 07:55ч. до 08:10ч. най-късно, учениците от І до ІV клас ще преминават филтъра и ще влизат 

в клас; 

5.4.След този час няма да се допускат ученици да влизат или напускат училищната сграда; 

5.5.Часовете по ФВС ще се провеждат на двора (в обособени зони), докато метеорологичните 

условия позволяват това. При лошо време само по един клас ще може да ползва 

физкултурните салони; 

5.6.Времето за междучасията е съобразено така, че начален етап да е разграничен от 

прогимназиален и гимназиален етап; 

5.7.В случай, че един или повече класове са под карантина или отново се стигне до затваряне на 

училището, имаме готовност да преминем към обучение в електронна среда от разстояние. За 

целта ще работим с платформата ШКОЛО и нейните класни стаи; 

5.8.Празници и училищни мероприятия ще бъдат организирани и провеждани, според актуалната 

обстановка и предписания на институциите. 

 

Надяваме се отново да получим Вашата подкрепа и сътрудничество и ще положим всички усилия 

да осигурим на Вашите/наши деца успешно преминаване през тази необичайна учебна година. 

 

Благодаря! 

Лидия Лазарова - директор 
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