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СЪС ЗАПОВЕД № 141 / 03.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА
НА СУ «ПЕЙО ЯВОРОВ» - ПЛЕВЕН,
СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
за учениците в паралелките VА, VІА, VІІА, VІІБ, VІІІА, ІХА и ХІА клас
и за учениците от групата за ЦДОУД в VІА клас, считано от 06.12.2021 г.
Преди началото на присъственото обучение учениците предават на класния си
ръководител или на друг служител в училището Декларацията по образец за съгласие за тестване
с бързи антигенни тестове за COVID-19.

Учениците, които не разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване на
COVID-19, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, се
изследват един път седмично с неинванзивни бързи тестове за СOVID-19.
Изследването на учениците, с изключение на учениците със специални образователни
потребности, се извършва в началото на първия учебен ден (на гладно) за съответната седмица –
от 8.00 до 8.30 часа, в класната стая на съответната паралелка, от класния ръководител.
Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава
присъствено училище – в кабинет 109.
Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие
на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани
след представяне на съответен документ.
Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в
домашни условия. Тестовете се предоставят на родителите от класния ръководите не по-късно от
един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в
домашни условия тест учениците посещават училище, като родителят декларира, че са спазени
упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на
производителя. При необходимост класният ръководител им оказва съдействие по време на
тестването на класа.
По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата,
пряко ангажирани с процеса на изследване, в т. ч. и медицинската сестра.
След пробовземане, учениците извършват задължителна дезинфекция на мястото, където
седят и са се тествали, на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на
ръцете.
Изисква се от учениците непрекъснато носене на защитни маски – по време на
изследването с бързи неинванзивни тестове за COVID-19 в класната стая (с изключение на
момента на пробовземането), при повеждането на учебен час, в коридорите и санитарните
възли.
Не се допускат контакти и взаимодействие между учениците от различни паралелки.
При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в
предназначеното за такъв случай място – кабинет 301, при осигурено наблюдение от училищния
психолог, и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ на Насоките за обучение и действия в условията
на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП – Задължителни протоколи за
поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.

Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат
от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав.
Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се извърши до 24 часа от
положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище.
На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1
от Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на медицински
документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училище.
Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на
потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на
потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от
Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.
При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.
Дневен режим на паралелките в деня за изследване
(понеделник или в първия учебен ден за учебната седмица)
Дейност

Времетраене

Провеждане на изследването за
СOVID-19
Голямо междучасие (за закуска)
Първи учебен час
Междучасие
Втори учебен час
Голямо междучасие
Трети учебен час
Междучасие
Четвърти учебен час
Междучасие
Пети учебен час
Междучасие
Шести учебен час
Междучасие
Седми учебен час

8.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.30
9.30 – 9. 40
9.40 – 10. 20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 13.10
13.10 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.40

Дейности при целодневна организация
на учебния ден в VІ клас
Обяд и организиран отдих: 13.50 - 14.30
1. час самоподготовка: 14.30 - 15.10
Междучасие: 15.10 - 15.20 (10 минути)
2. час самоподготовка: 15.20 - 16.00
Междучасие: 16.00 - 16.10 (10 минути)
3. час самоподготовка: 16.10 - 16.50
Междучасие: 16.50 - 17.00 (10 минути)
4. час занимания по интереси: 17.00 - 17.30
Междучасие: 17.30 - 17.40 (10 минути)
5. час занимания по интереси: 17.40 - 18.10

Учениците, чиито родители не са изразили съгласие за провеждане на ежеседмичното
еднократно изследване с неинванзивни бързи тестове за СOVID-19, продължават обучението си
от разстояние в електронна среда чрез средствата за информационните и комуникационните
технологии.
Учителите ще изискват от учениците, обучаващи се дистанционно, по време на учебния
час да са с включена камера и да взаимодействат с тях.
Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване ще се
осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна
среда.

