
 

 

 

 

 

 

Правила 

за 

пропусквателния режим 

в 

64 ОУ „Цар Симеон Велики“ 

в 

условията на COVID-19 
 

  



I. За осъществяване на присъствен образователен процес през учебната 2020/2021 година и 

намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас, достъпът до сградата на 64 

основно училище "Цар Симеон Велики" се осъществява, както следва: 

 

1. ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА 64 ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ СТАВА САМО С 

ПОСТАВЕНА МАСКА, КОЯТО ДА ПОКРИВА УСТАТА И НОСА, КАТО НЕПОСРЕДСТВЕНО 

СЛЕД ВЛИЗАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЕКИ ПОСЕТИТЕЛ (УЧЕНИК, СЛУЖИТЕЛ, 

ВЪНШНИ ЛИЦА) ДЕЗИНФЕКЦИРАТ РЪЦЕТЕ СИ. 

2. Училището разполага с 2 сгради, респективно 2 входа. С цел спазване на Стратегията на 

дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, паралелките ползват 

различни входове – Главен вход (вход 1) и вход на нова сграда (вход 2). 

3. Приемането на децата от ПГ през цялата учебна година започва в 8,15 ч., като се посрещат от 

класният ръководител пред главния вход на училището, след което закусват в столовата. 

4. През вход 1 влизат класовете: ПГ, 1а,б; 2 а,б; 3а,3б; 4 а. Приема на учениците започва от 7,30 

ч., като класните ръководители не чакат и не събират учениците във фоайето на училището. Родителите 

изпращат ученика до входа на училището, без да влизат в сградата на училището. Ученикът влиза в 

училището и веднага се отправя към класната стая, където ще бъде посрещнат от класния ръководител. 

NB! В периода 15.09.2020 г. – 30.09.2020 г. изключение се прави за 1а и 1б клас. В този период 

учениците от 1а клас се посрещат от класният ръководител двора пред входа на училищено, 

а учениците от 1б клас се посрещат от класният ръководител в двора до стълбите на 

централния вход. 

5. През вход 2 влизат класовете: 4 б; 5 а,б,в; 6а,б; 7а, б. Приема на учениците започва от 7,30 ч., 

като класните ръководители не чакат и не събират учениците във фоайето на училището. Родителите 

изпращат ученика до входа на училището, без да влизат в сградата на училището. Ученикът влиза в 

училището и веднага се отправя към класната стая, където ще бъде посрещнат от класния ръководител/ 

учителя, с когото има първи час. Всяка сутрин вход 2 се отключва в 7, 30 ч. от член на Училищният 

екип, който ще организира, контролира и следи за спазването на правилата във връзка с епидемията. 

• След приключване на учебните занятия всички ученици излизат през вход 1, тъй като часовете 

им свършват по различно време. 

• Ученици, напуснали училището за извънучилищни занимания по време на ЦДО, не се допускат 

обратно в училище.  

3. Влизането в сградата на деца и ученици се осъществява след проведен медицински филтър. 

4. Ако след проведения медицински филтър се установи проявление на симптоми или случай на 

на дете/ученик, директор/учител/медицинското лице незабавно организира изолирането му с оглед 

избягване на контакт и своевременно уведомява родителите за вземането му. 

5. Забранява се достъпа на родители и външни посетители в сградата на институцията: 

- Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни средства. 

- Индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка с класен 

ръководител/учител в определените зони за достъп на родители в двора и в близост до входа 

на училището и при спазване на изискванията на МЗ. 

6. Допускане на придружители на деца със СОП в училището става при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция и спазване на определения график. 

7. Провеждането 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. При уведомяване на родител/настойник за наличие на симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, 



диария и др.) и необходимостта на вземе детето си, комуникацията се осъществява с медицинското лице, 

класния ръководител или ръководителя на организационния екип за подкрепа, след което се допуска в 

сградата със защитна маска на лицето до помещението, в което е изолиран ученикът.  

9. При неотложна необходимост външни лица да влязат в сградата на училището е необходимо да 

се легитимират пред дежурния служител, който информира директора/заместник-директор за целта на 

посещението и след потвърждение ги допуска в сградата със защитна маска на лицето до съответното 

помещение.  

10. Ако е наложително (доказано извършването на услугата не може да бъде осъществено до 

отмяната на извънредната обстановка) служителят от охраната може да допусне лице в сградата само 

след потвърждение по телефон от директора и да го придружи до съответното длъжностно лице, което 

ще обслужи или ще извърши услугата. Задължително се използват лични предпазни средства 

(маска/шлем). 

11. След всяко посещение се извършва дезинфекция на всички повърхности, с които външните 

посетители са били в контакт.  

12. Настоящите правила влизат в сила от 15.09.2021 г. 

 


