
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-гр.ПАЗАРДЖИК

УТВЪРДИЛ,
ДИРЕКТОР:

        /инж. ПЕТЯ ИВАНОВА/

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В ПГСА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Родителите, чиито ученици учат в ПГСА са длъжни да напомнят ежедневно на своите
деца за спазване на задължителните, препоръчителните и възпитателните мерки и правила за
намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

1. Задължителни мерки в условия на присъствена форма на обучение
а) Спазване на общите здравни мерки.
б) Задължително носене на лични предпазни средства – маска.
-  в общите закрити  части на учебната  сграда и общежитие  – преддверие,  фоайета,
стълбища,  коридори,  санитарни  възли  (определени  като  критични  пространства),
медицински  кабинет,  конферентна  зала,  учителска  стая,  стая  на  директор  и  зам.
директор,  канцелария и счетоводство библиотека,  столова,  сладкарница – за всички
ученици.
- в учебните кабинети, физкултурен салон, учебни работилници – носенето на маска от
учениците в посочените помещения е по желание;
- маските за учениците се осигуряват от техните родители;
- всеки ученик носи поне по две маски, мокри кърпи или дезинфектант;
в) По време на всяко междучасие учебните стаи се проветряват и се дезинфекцират
повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите.
г) Спазване на лична хигиена:
-  миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетна,  преди
хранене, след отдих на открито, физическа култура, след практическа и лабораторна
работа, при кихане и кашляне;
- нанасяне на дезинфектант само върху чисти ръце;
- елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите;
- спазване на препоръчителна дистанция от 1,5 метра.
д) Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при
извънкласни дейности, спортни мероприятия и занимания по интереси.
е)  Класните  ръководители събират  от  родителите  актуална  здравна  информация за
всеки ученик.
ж) Родителите не изпращат децата си на училище в случай, че проявяват грипоподобни
симптоми  (температура,  отпадналост,  затруднено  дишане,  хрема,  кашлица,  болки  в
ставите, коремни болки, повръщане и др.)
з) В общежитието се настаняват до трима ученици в една стая за живеене
и) Учениците редовно почистват и проветряват стаите
- осигуряване на топла вода, течен сапун и дезинфектанти за ръце и хартия в ключови
места на коридора в общежитието – пред входовете, стая на възпитателя, хигиениста и
др.;
- поставят се постери, които насърчават миенето на ръцете на входа на всеки етаж,
където ще бъдат забелязани.
й) В общежитието не се допуска влизането на външни лица

2. Препоръчителни мерки в условия на присъствена форма на обучение
А. За осигуряване на дистанция между паралелките



а)  Отказ  от  организационен  модел на присъствено  обучение  „Кабинетна система”  и
преминаване към организационен модел на присъствено обучение „Класна стая”, при
съмнение  или  случай  на  COVID-19 в  училището.  Изключение  правят  ИКТ  кабинет,
лаборатории, работилници и физкултурен салон.
б)  При съмнение или случай  на  COVID-19,  отделяне  на паралелката/те  на  отделен
етаж/отделно  крило  на  училищната  сграда,  съгласно  План  за  действие  в
образователната  институция,  когато  училището  е  било  посетено  от  лице,  за
което се подозира или е потвърдено за COVID-19
в)  Провеждане  на  максимален  брой  часове  на  открито  в  зависимост  от
метеорологичната обстановка – физкултура и спорт, учебна практика и други учебни
предмети по преценка на учителите с цел намаляване на стреса и напрежението.
г)  При малочислени паралелки и по-големи класни стаи учениците да се разполагат
самостоятелно, подредени шахматно.
д)  Осигуряване  на  физическо  разстояние  от  поне  1,5м  между масата  на  учителя  и
първия ред чинове на учениците.
е)  Учителите  организират  извеждане на учениците  от  учебните  кабинети,  следят за
придвижването  и  спазване  на  дистанция  по  коридорите  и  стълбите,  като
предотвратяват струпване.
ж) При влизане в училищната сграда, медицинското лице заедно с портиер и дежурен
учител  следят  за  общото  физическо  състояние  на  учениците,  носене  на  маски  и
дезинфектират ръцете им.
з) Учениците от паралелката/те със съмнение или случай на COVID-19 влизат и излизат
през страничния вход на училището.
и) По време на междучасията дежурните учители следят да не се струпват ученици
пред тоалетните.
й) Забранява се споделянето на храни и напитки, както и ползване на чужд телефон.
к)  Забранява  се  струпване  на  ученици  от  различни  паралелки  в  училищния  стол,
сладкарница и близкоразположените места за хранене. 
л)  За  всяка  паралелка  е  предвидено  място  в  училищния  двор  при  откриване  на
учебната година и др.
м) Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището и
двора. 
н)  Дежурни  учители  следят  за  спазване  на  дистанция  в  сградата  на  училището  и
общежитието
о) Заключване на трите входа на училището в края на работния ден и почивните дни.
п)  Комуникация  с  родителите  се  осъществява  предимно  с  електронни  средства,  а
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при
спазване на изискванията на МЗ.
р) Използване на училищната библиотека с предварителна уговорка и недопускането на
повече от двама ученици в помещението. 
т) Ограничаване на прояви и тържества, свързани със струпването на повече лица на
едно място. 

Б.  За  подпомагане  на  преминаване  от  присъствено  обучение  към  асинхронно
обучение в електронна среда от разстояние (АОЕСР)
а) Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство,
учители – родители, учители – ученици).
б) Определяне на продължителността на електронните уроци.
в)  Публикуване  в  училищния  сайт  и  запознаване  на  учениците  и  родителите  с
брошурата  с  препоръки  за  безопасна  работа  в  интернет
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
г) Регистрация на всички ученици в  електронната платформа G Suite и подготовка за
работа в електронна среда по време на присъственото обучение.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


д) публикуване в сайта на училището електронни ресурси, линкове към Националната
електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят
безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.
е) Преминаване към АОЕСР за отделен ученик се допуска по здравословни причини в
случаите, ако отсъствието му е за период от 30 дни, когато има желание, разполага с
необходимите  технически  и  технологични  възможности  и  физическото  му състояние
позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от ласа, като:
- Ученикът наблюдава, без обаче да може активно да се включва в урока.
- Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в
реалната  класна  стая  (включването  на  ученик  чрез  виртуална  връзка  не  пречи  на
учителя  да  осъществи  пълноценно  педагогическо  взаимодействие  с  учениците  в
реалната класна стая).
- Ученикът не подлежи на оценяване.
- Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.
- Тази възможност за компесаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон
на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е
насочена към учебната дъска или към учителя, но не и към учениците.
- Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.

3. Възпитателни мерки в условия на присъствена форма на обучение
а) Провеждане на 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.
б)  поставяне  на  видно  място  (в  коридори,  класни  стаи,  учебни  работилници,
физкултурен  салон,  библиотека,  медицински  кабинет,  училищен  стол,  тоалетни)
информационни  материали  (плакати)  за  правилна  хигиена  на  ръцете,  спазване  на
физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски
в) При неспазване на правилата в училището от страна на ученик/родител се провежда
разговор, като обсъждат на причините и се търсят пътища за тяхното отстраняване.


