
Уважаеми родители, скъпи ученици, 

 

В ОУ “Екзарх Антим I” ще се прилагат мерки за намаляване на рисковете от 

инфекция от COVID-19, приети с решение на Педагогически съвет, част от които 

са: 

 

1. Отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а 

учениците – не; 

2. Използване единствено на сутеренно помещение пригодено за спортни дейности, 

когато метеорологичната обстановка не позволява провеждане на часове на 

открито. 

3. Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж (етаж 1), с изключение 

на ІV б клас и на IV в клас (етаж 2) 

4. Носене на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична 

обстановка с изключения: в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 

м;  за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час; за деца със специални 

образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към 

носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо 

това; за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между 

тях и местата на учениците;  в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се 

провеждат на открито;  в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в 

конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 

1,5 м между учениците и при редовно проветряване. 

5. В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;  За учениците 

от предучилищните групи;  За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен 

час;  За деца със специални образователни потребности, при които има установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или 

от лекуващ лекар, удостоверяващо това;  За учителите по време на учебен час при 

физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;  В часовете по 

физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;  В часовете по физическо 

възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от 

една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно 

проветряване 

6. Провеждане  на  максимален  брой  часове  на  открито,  когато  метеорологичната 

обстановка позволява това.  

7. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден 

в рамките  на паралелката (за паралелките от І, II и ІIІ клас).  

8. Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

9. Неизползване на ученическите шкафчета, разположени в коридорите и фоайетата 

в сградата на училището, от учениците. 

10. Преподаване в класната стая/сутеренно помещение пригодено за спортни 

дейности чрез осигуряване на физическо разстояние и дистанция между учителя 

и учениците от 1,5 метра. 

11. Влизане/излизане през различни входове на училището под контрола на дежурни 

учители.  

12. Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията.  

13. Хранене по график в училищния стол  

14. Недопускане на външни лица в двора на училището в рамките на учебния ден. 

15. Провеждане на повече учебни часове и занятия извън сградата на училището на 

открито, когато е възможно.  



16. Осъществяване на комуникация с родителите предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ.  

 

Допълнителна информация ще бъде публикувана на: 

https://www.ekzarhantim1.com/tova-vi-interesuva/dokumenti-covid-19 

https://www.ekzarhantim1.com/tova-vi-interesuva/dokumenti-covid-19

