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2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 

ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Скъпи ученици и родители, 

Всички ние очакваме началото на учебната 2020-2021 година и завръщането на нашите 

ученици в училище на 15 септември! Знаем, че последните няколко месеца са изпитание 

и предизвикателство за всички нас, изправени през необичайната засилена епидемична 

обстановка. Въпреки че нашето училище се справи добре  с преминаването в електронна 

среда през изминалата учебна година, за всички нас е повече от ясно, че училището освен 

образователна има съществена социална функция, че прекият контакт учител – ученик - 

родител не може да бъде заменен с екран и дигитална класна стая. За това, ние от  

Ръководството на Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън заедно с 

нашите колеги - учители, административен, медицински и помощен персонал се 

подготвяме да посрещнем нашите ученици и техните семейства за новата учебна година 

при спазване на противоепидемичните мерки, засилен контрол и план за работа, както в 

реална, така и  асинхронна и/или електронна среда. 

Като училище, включено в регистъра на образователните институции на Министерството 

на образованието и науката ние следваме ЗПУО и ДОС. Все още няма разписани ясни 

указания от страна на министерството и затова предлагания от нас училищен план за 

откриване и безопасност на учебната година в условията на COVID-19 е проект и подлежи 

на промени и допълнения, в случай на по - конкретни указания. 

Макар че бъдещето крие много въпроси, нашият училищен екип прекарахме последните 

няколко месеца в усърдно сътрудничество и подготовка на най-добрите образователни 

възможности за нашите ученици при спазване и осигуряване на безопасност, както за 

учениците, така и за всеки един от нас, работещите в Обединено училище „Никола 

Йонков Вапцаров“. 

Проведохме над 10 педагогически съвета, запознахме се с много официални публикации 

и инструкции на СЗО, ЕК, ООН,МОН, както и с опита на училища от страната и света, 

които са стартирали вече учебната година. Като взехме под внимание указанията и 

заповедите на здравното министерство и РЗИ, предлагаме на вашето внимание Екшън  

„Училищен план за откриване и безопасност на учебната 2020-2021 година в 

условията на COVID-19”. 
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Както винаги до сега Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров”, с. Вълчитрън се 

ангажира да осигури качествена и модерна образователна среда и система за нашите 

ученици като същевременно гарантира безопасна среда. Ние осъзнаваме, че 

изпълнението на настоящия план няма да е възможно без сътрудничеството, 

комуникацията и взаимното разбиране между семействата на нашите ученици и 

училището. Нашият план включва подходящи и изпитани предпазни мерки за 

безопасност и ясни очертания на нашите възможности за образование, както в 

традиционна училищна среда, така и в електронна.  

Нашият екип има готовност да отговори на нуждите и на семействата на учениците, които 

желаят за периода на засилената епидемична обстановка ученикът да бъде обучаван в 

дистанционна среда. Считаме, че е право на всяко семейство да направи информиран и 

деклариран избор за най-добрия и безопасен начин за обучение на тяхното дете. 

Моля обърнете внимание, че към датата на публикуване на настоящия документ  с. 

Вълчитрън, община Пордим и областта не  се намират в зона на повишена епидемична 

обстановка и настоящият план следва да се приеме като проект. Следим отблизо всички 

нови указания и инструкции, които се надяваме да получим от МОН преди началото на 

учебната година. Надяваме се, че настоящият училищен план за откриване и безопасност 

на учебната 2020-2021 година ще отговори на голяма част от въпросите ви за началото 

на учебната година. 

Благодарим ви за постоянната подкрепа, търпение и разбиране, докато продължаваме да 

се подготвяме за предстоящата учебна година и за поверяването на образованието на 

вашето дете в нашето семейство ОбУ „Никола Йонков Вапцаров”.  

Бъдете здрави, грижете се за вашите близки и знайте, че сме по-добри, когато се 

справяме заедно! 

С уважение, 

Детелин Лунголов  



 

ПЛАН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 

„Защити себе си и другите”  

Здравето и безопасността на нашите ученици, 
персонал и техните семейства е от 
изключително значение. Училището през 
учебната 2020-2021 година ще изглежда много 
по-различно поради нови мерки за безопасност 
и здраве. Училищният план за откриване и 
безопасност се основава на настоящите 
указания от РЗИ- Плевен и ще бъде 
актуализиран при нужда. 

 
СКРИНИНГ/ПРОВЕРКА У ДОМА 
Силно препоръчително е всяка сутрин преди 
училище да се измерва вкъщи температурата 
на децата/учениците и при температура над 37° 
С да не се пускат на училище. Същото се 
отнася и в случай на треска, кашлица, задух 
или общо неразположение. В случай на 
заболяване, карантина, установен COVID-19 
отсъствията на детето/ученика ще бъдат 
извинени. 
Учениците и училищният персонал е силно 
препоръчително да се самонаблюдават за 
респираторни симптоми като кашлица и 
недостиг на въздух преди да дойдат на 
училище всеки ден. Ако изпитват такива 
симптоми, не трябва да посещават училището, 
а ако вече са в училище, то трябва веднага да 
се обърнат към медицинската сестра с цел да 
бъдат изолирани до уведомяване на личния 
лекар и/или родител- настойник. 
На всеки ученик и член на училищния персонал 
се измерва температурата преди началото на 
учебния ден. Ако член на персонала или лице 
от семейството изпитват симптоми, би 
трябвало да остане вкъщи и да уведоми 
администрацията на училището. 

 

ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И 
ИЗОЛАЦИЯ: 
Дезинфектант за ръце на входа на 
училището, всяка класна стая и кабинет и 
сервизни помещения; 
  
Указателни табла и стикерина 
информационното табло и на  таблата всяка 
класна стая ; 
Резервни маски за еднократна употреба- 
учителска стая; 
Защитни шлемове за лице- за персонала. 
Течен сапун, дезинфектант за ръце и еднократни кърпи във всяка тоалетна Ръкавици - средни и големи за помощния персонал 
Термометри контактни и 1 безконтактен 

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕ 
Учениците и персоналът на училището влизат в училище 
през централния вход след като им се направи 
температурен скрининг от медицинско лице 
Децата от подготвителната група и учениците от 
начален етап, както и учителите на учениците от 
начален етап използват източния вход на сградата при 
спазване на установения вече пропускателен режим. 
Учениците от прогимназиален и първи гимназиален 
етап, както и учителите използват централния вход.  
Забранено е влизането на чужди лица, включително и 
на родители в сградата на училището без 
предварителна уговорка. 
Допуска се влизане на външни лица, вкл. родители до 
фоайето и двора на училището.  
При предварителна уговорка и след измерване на 
температурата и попълване на декларация/анкетна 
карта се допускат отделни външни лица до 
административната част на училището. Външните лица 
са длъжни да носят лицево покритие през цялото време 
на пребиваване в училището. 
С цел да се ограничат контактите между отделните 
класове, както и персонал на ключови места в 
коридорите на училището са поставени табели и 
хоризонтална маркировка. 

 
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
В съответствие със заповед на Министъра на 

здравеопазването се очаква учениците и училищният 
персонал да носят платнени лицеви покрития (маски, 
шалове, кърпи) или шлемове, които да покриват устата 
и носа. 
Учениците трябва да използват покрития за лице: 
Докато са в коридорите, тоалетните, съблекалните, 
физкултурния салон, столовата( когато не се хранят и 
не пият вода), както и докато чакат да влязат в училище 
и бъде измерена температурата им. 
Докато са в  ученическият автобус.  
Учениците НЕ трябва да използват покритие за лице: 

- Докато са в класната стая и когато не разговарят 
помежду си и с учителя, както и когато са на 
двора при спазване на 1,5-2,0 м разстояние 
един от друг. 

Личните покрития за лице трябва да са в съответствие с 
правилата за облекло в училище. 
Учителите и административният, медицинският и 
помощният персонал ще получат по 1 брой платнено 
лицево покритие за многократна употреба, но е 
препоръчително да имат и собствени. 
Ръкавици НЕ се препоръчват да се използват от 
учениците, както и от учителите! 



МЕРКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 
ПРАКТИЧЕСКО СПАЗВАНЕ НА 
ДИСТАНЦИЯ ОТ 2м. 

 
Доказано е, че социалното дистанциране 
ограничава разпространението на вируса. В 
училището се придържаме към следните правила 
за поддържане на физическа и социална 
дистанция: 

 Минимални контакти в училище между 
ученици, персонал, семейства и общността в 
началото и края на учебния ден. Ще се използват 
всички досега действащи канали за комуникация с 
родителите, с изключение на разговори на място 
в училище. 

 По време на редовни учебни часове 
в училището ще се ограничат посещенията на 
външни лектори, доброволци, гости на училището 
и др. Подобни срещи ще се провеждат под 
формата на онлайн семинари или ще бъдат 
изнесени на открито, при спазване на физическа 
дистанция. 

 Всеки клас ще учи в отделна класна 
стая при спазване на дистанция от мин. 1,5 м. 
между отделните чинове и ученици. 

 Забранява се влизането на ученици в 
класните стаи на други класове, освен след 
уведомяване от страна на учител и изричното 
разрешение на директора на училището. 

 Забранява се влизането на ученици в 
учителската стая, администрацията и дирекцията! 

 Подаване и получаване на заявления, 
заявки, справки, служебни бележки и др. става 
единствено и само след уговорка по телефона. 

 Временно се прекратява 
Провеждането на големи събирания, церемонии 
по награждаване, събития и др. в закритите части 
на училището. Провеждането им може да става и 
на училищния двор. В случай на влошени 
метеорологични условия и по възможност същите 
ще бъдат провеждани във виртуална среда. 
Откриването на учебната година на 15 септември 
ще стане присъствено на двора на училището 
при строго спазване на противоепидемичните 
мерки. 

 Междучасията и обедната почивка за 
отделните класове и етапи ще продължат да са по 
различно време, с цел да се намали контакта 
лице в лице при влизане и излизане до обяд, 
почивка и други преходни времена. 

 На табло във всяка класна стая ще 
бъде поставен график за почивки и  хранене. 

ДРУГИ МЕРКИ - описани са в отделно ръководство по 

дезинфекция и хигиена 

 
 

 Обедното хранене на ученици ще се 
осъществява, както и до сега  в стола на училището с 
индивидуални порции. 
Закуската на учениците ще се осъществява по график в 
голямо междучасие, по различно време за всеки 
клас/етап. 

 Забранява се излизането на учениците извън 
пределите на училищния двор и внасянето на 
храна през междучасията. 

 Закуската на учениците става единствено в 
стола на училището по график! 

 Спазването на социална дистанция се отнася и 
за учителите, служителите и помощния 
персонал в училище, както на закрито, така и на 
открито по време на работа и почивка. 

 
 

ПОЧИСТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ХИГИЕНА 
 

В училището е разработен и действа успешно 
ПРОТОКОЛ  за почистване и дезинфекция на всички 
работни помещения и общи части, както и на местата за 
почивка и отдих. 
Силно препоръчително е учениците и всички работещи 
в училище да спазват лична хигиена, която включва: 

 
 

1. Редовно миене на ръцете след посещение на 
тоалетна, преди и след закуска или обяд; 

2. Ползване на носни еднократни кърпи при 
кихане и кашлица и тяхното изхвърляне след употреба в 
коша за боклук; 

3. Използване на ИНДИВИДУАЛНИ химикал, 
молив, чертожни инструменти и др. 

4. Почистване на работното място в класната 
стая от ученика и учителя след всяко междучасие и в 
края на учебния ден, като за целта са осигурени 
дезинфектант и кърпи за еднократна употреба. 



 МИЕНЕ  И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ  

Силно се насърчава миенето на ръцете като един от най-ефективните начини за предотвратяване на 

разпространението на всякакви микроби и патогени, включително COVID-19. 

Във всяка тоалетна е снабдена с топла вода, хартия, течен сапун и дезинфектант и има точно указание за правилно 

миене на ръце, използване на сапун и дезинфектант и подсушаване; 

На входа на училището, както и във всяка класна стая и работно помещение са осигурени дезинфектанти. 

Препоръчително е всеки ученик да има личен дезинфектант и кърпички за еднократна употреба. 
 

 ЛИЧНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, УЧЕБНИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ  

С цел ограничаване разпространението на микроби и патогени, включително COVID-19 се насърчава използването 

на лични учебници и канцеларски материали. 

На всеки ученик ще бъде предоставен контейнер за поставяне на личните канцеларски материали – химикал, 

молив, гума, бои, флумастери, чертожни инструменти, които в края на деня всеки трябва да почисти и остави в 

контейнера си. 

Насърчава се учебниците на учениците да бъдат обвити с найлонови обвивки, които лесно могат да се почистват с 

дезинфектант преди употреба в училище. 

През учебната 2020-2021 година НЯМА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ШКАФЧЕТА. Насърчава се учениците да носят САМО 

нужните за деня учебни принадлежности. Така преминаването в електронна среда ще става по-бързо и всички 

нужни учебници и принадлежности ще са у дома. 

 СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА  

От съображение за сигурност станцията за питейна вода (фонтан) е спряна до второ нареждане. 

Всички ученици и работещи в училище е препоръчително да имат осигурени за деня свои собствени бутилки с вода 

за многократна употреба, за да намалят споделянето и да насърчат екологичните 

алтернативи на бутилки за вода за еднократна употреба. 
 

 КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯТА  

Качеството на въздуха на закрито е от съществено значение за осигуряването на безопасна и комфортна среда за 

училището. 

Преди началото на учебния ден, по време на междучасие и след края на учебния ден, независимо от 

метеорологичните условия задължително е отварянето на прозорците в класните стаи и работните помещения 

мин. за 10 мин. 

Винаги когато времето позволява по време на учебни занятия класните стаи и работните помещения трябва да са 

с отворени прозорци! 



ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ 
НА COVID-19 

 
 

 
 

Към момента се разчита единствено и само на отговорното поведение на родители, ученици, учители и училищен 

персонал за недопускане на разпространението на заболяването в училище. 

Училището разполага с медицинско лице, което осъществява медицинския филтър в началото на учебния ден, 

следи за общото здравословно състояние на децата, учениците и работещите в училище и в случай и на най- малък 

симптом като повишаване на температурата, физическо неразположение, кашлица, задушаване или други има 

готовност за изолация и последващи действия съгласно вътрешен училищен протокол (подлежи на актуализация 

при даване на указания от страна на отговорната администрация ) както следва: 

I. Ученик или член на персонала на училището със симптоми на COVID-19 (температура, кашлица, загуба на 

вкус и обоняние, задушаване, др. ) 

1. Изолиране и изпращане у дома; 

2. Уведомяване на личния лекар на ученика и родителите; 

3. PCR- Тестване за COVID-19 по преценка на личния лекар; 

4. Продължават учебните занятия по разписание при стриктно спазване на противоепидемичните мерки в 

училище! 

5. НЕ се уведомяват и НЕ се разпространява информация до излизане на резултата с цел да не се създава 

излишна паника!!! 

II. Ученик и/или член на персонала на училището, били в контакт с потвърден случай на COVID-19 

1. Информиране на родителите/учителите за случай на COVID-19 

2. Препоръчително тестване на учениците от класа и на учителите, които са имали учебни часове в 

този клас. В случай на две и повече деца от едно семейство в различни класове, препоръчително е тестване и 

децата от двата класа. 

3. Карантина на класа за 14 дни. 

4. Продължават учебните занятия за всички контактни ученици и учители в дистанционна форма на 

обучение. 

Според СЗО- Контактно лице е всяко, било на по-малко от 2 м. разстояние в пряк контакт с лице с COVID-19 за 

повече от 15 мин. 

Настоящият „Училищен план за откриване и безопасност на учебната година в условията на COVID-19” предлага 

разделяне, дистанция и несмесване на потоци ученици и учители по етапи и класове. Учителите и учениците от 

всеки един етап НЯМАТ и НЕ ТРЯБВА да имат контакт в рамките на работния ден в училище помежду си или ако 

имат такъв, то той трябва да е при спазване на всички мерки за социална дистанция и лична хигиена. 

III. Ученик и/или член на персонала на училището с потвърден положителен тест за COVID-19 

1. Задължително уведомява ръководството на училището; 

2. Подлежи на изолация у дома за 14 дни от датата на проява на първите симптоми; 

3. Определя и уведомява здравните власти за контактните лица, включително тези от класа/класовете и 

персонала на училището; 

4. Препоръчително тестване на всички посочени контактни лица; 

5. Дезинфекция и почистване на класната стая и местата, където лицето е прекарало повече от 15 мин. в 

деня на установяване на симптомите; 

6. Училището остава отворено. 



IV. Ученик или член на персонала с отрицателен тест: 

1. Ученикът или лицето от персонала може да се върне в училище след отшумяване на симптомите срещу 

представяне на медицинска бележка/ болничен лист за периода на отсъствие; 

2. Училището остава отворено. 

V. Затваряне на училището за карантинен период от 14 дни: 

При установени случаи на COVID-19 в повече от един клас от етапи на обучение: начален/ прогимназиален/ 

гимназиален и по преценка на РЗИ училището може да остане затворено за 14 дневна карантина. За периода на 

карантината: 

1. Пълно почистване и дезинфекция, съгласно указанията дадени от РЗИ; 

2. Училището преминава в електронна среда/ дистанционна форма на обучение за период от 14 дни, като в 

обучението могат да не участват само ученици/учители, които са в изолация ( доказани случаи на COVID- 

19); 

3. Връщане към присъствена форма на обучение след изтичане на карантинния период. 



 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ 
ПРОЦЕС В ОБУ „НИКОЛА ЙОНКОВ 
ВАПЦАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 
В ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ 

Качественото обучение и ангажираността към 
ВСЕКИ наш ученик или дете от подготвителните 
групи продължават да са в центъра на вниманието 
на цялостната образователна програма на 
Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

 

I-ВИ ВАРИАНТ 
ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 
Ученици, които ще се обучават през учебната 2020- 
2021 година в присъствена форма на обучение ще 
посещават училище, спазвайки държавните и 
общински указания и вътрешни училищни правила и 
протоколи за здравословна среда и безопасно 
поведение. При необходимост, през учебната година 
учениците ще бъдат обучавани в 3 различни учебни 
среди: 

 

- Традиционна: за учениците от всички етапи. 
 
- Електронна: За всички групи, класове и етапи 
на обучение при необходимост- извънредно 
положение, случай на COVID-19, карантина или 
изолация. Обучението ще се осъществява 
изцяло дистанционно по график, съгласно 
разработената от училището. 

  Ние знаем, че нуждите на нашите ученици и техните 
семейства в тази ситуация могат да са различни, поради 
което сме подготвили два основни варианта на обучение 
за учебната 2020-2021 година: 

 
 

II-РИ ВАРИАНТ 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 
 

Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров” 
предлага дистанционното обучение за всички ученици, 
чиито семейства са заявили желание и необходимост 
техните деца да бъдат обучавани от дома по време на 
учебната 2020- 2021 година, както и тези в 
самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма 
на обучение. 
Учебните часове ще се водят, съобразно разработената 
от училището програма , по предварително утвърден 
график с помощта на видео- уроци и електронни 
платформи. 
Периодично, в края на учебния срок и учебната година 
учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап ще 
полагат присъствени писмени и устни изпити за 
установяване на нивото на постигнати знания по учебни 
предмети. 
Наред в индивидуалните консултации, учениците ще 
бъдат насърчени да участват дистанционно в 
ежедневното обучение на живо и се очаква да влизат 
онлайн в час за по-добра комуникация и социализация с 
техните учители и връстници, когато същите са в 
електронна среда. 
Учениците в дистанционното обучение няма да имат 
достъп до часове по музика, физическо възпитание, 
изобразително изкуство и технологии. По тези учебни 
предмети те ще изработват проекти и участват по 
възможност в организирани от училището спортни и 
туристически събития. 



I- ВИ ВАРИАНТ: ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА 
ОБУЧЕНИЕ 

 
 

 
Стартирането на учебната 2020-2021 година в присъствена форма на обучение ще стане при завишени изисквания 

по отношение на самоконтрол, самодисциплина и спазване на лична хигиена на всички ученици, учители, 

служители, помощен персонал, както и споделената отговорност за спазване на противоепидемичните мерки от 

страна на семействата на учениците. Всеки един от горепосочените е или ще бъде информиран за Плана и мерките 

на училището за безопасни и здравословни условия на труд и учене в повишена епидемична обстановка. 

Те включват, но подлежат на допълнение при нужда: 

- Скрининг на симптомите у дома, преди пристигане в училище- температура, главоболие, загуба на вкус, 

конюнктивит, задушаване, кашлица; 

- Медицински скрининг на симптомите при пристигане в училище; 

- Правилно носене на лицево покритие на носа и устата (маска и/или шлем ) в коридора, тоалетната, стола 

(когато не се хранят децата) 

- Почистване на работното място преди началото на всеки час и в края на работния ден; 

- Социална дистанция и ТИХО говорене; 

- Спазване на лична хигиена при кашлица, кихане, ходене в тоалетна, хранене; 

- Поетапни почивки, без засичане на ученици от отделни класове и етапи; 

- Максимално използване на откритите пространства; 

- Забрана за излизане извън пределите на училището през междучасията; 

- Стриктно спазване на графика за пристигане в училище, почивка и излизане от училище. 

Родителите/придружители на учениците остават децата до портала на училището  или до спирката на автобуса и 

не се качват в него и нямат право да влизат в сградата на училището, освен след предварителна уговорка и само 

или друго, конкретно указано място. 

Началният час на присъствените учебни часове за отделните училищни етапи е, както следва: 

Начален етап: 8:00 ч.  

Прогимназиален етап: V- VII клас: 8:00 ч.  

Гимназиален етап: VIII - X клас: 8:00 ч.  

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП  

КЛАС ПРИСТИГАНЕ ОБЯД ЗАМИНАВАНЕ ЗАМИНАВАНЕ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ПОСЕЩАВАЩО 
ГЦДО 

Подготвител
на група 

до 07:50 12:30 – 13:00 най-късно 13:30 
 

най- късно 
14:40 

 
16:30 

I и II  7:50- 8:00 12:30- 13:00 
III  и IV 7:40- 8:00 12:55- 13:25 

*Забележка : Обяд е подсигурен на всички деца от подготвителна група и   на учениците  от начален 
етап посещаващи група за целодневна организация на учебния ден!  

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

КЛАС ПРИСТИГАНЕ ЗАМИНАВАНЕ 
(най-късно до… ) 

ЗАМИНАВАНЕ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ПОСЕЩАВАЩИ 
ГЦДО 

 

САМОПОДГОТОВКА/ 
КОНСУЛТАЦИЯ 
(ДИСТАНЦИОННО ОТ 
ДОМА) 
само за карантинирани 
ученици и класове 

V - VII 07:30- 07:45 13:50  16:30 15:00- 17:00 

*Забележка : Обяд е подсигурен  на учениците посещаващи група за целодневна организация на 
учебния ден!  

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

КЛАС ПРИСТИГАНЕ ЗАМИНАВАНЕ 
(най-късно до… ) 

КОНСУЛТАЦИЯ 
(ДИСТАНЦИОННО ОТ ДОМА)- само за 
карантинирани ученици и класове 

VIII - X 07:40- 8:00 13:50 15:00- 17:00 



 
 

 

 
II. ВАРИАНТ- ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
В случай на: 

- обявяване на извънредна епидемична обстановка и затваряне на училищата; 
- изрично изразено желание и необходимост от страна семейства на ученици; 
- ученици в самостоятелна и индивидуална форма на обучение; 
- учениците под карантина 

ще бъдат включени на 100% в дистанционна форма на обучение. Ще се използва иновативната програма на 
Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров”. 
Дистанционната форма на обучение за конкретния случай ще се осъществява по два основни начина: 
I.СИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ- 
където учителят и 
учениците  от  даден клас/ група присъстват едновременно във видео- конферентна класна стая в 
Zoom/Hang outs като така всички ученици са ангажирани едновременно в учебния процес; 
 II.АСИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ- 
учителят с отделен ученик или група ученици са ангажирани с учебния процес по график и по различно 
време и с различно учебно съдържание. Асинхронното обучение ще се прилага за ученици преимуществено 
за ученици в карантина и такива, нуждаещи се от консултации по отделни учебни предмети. 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В СИНХРОННА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Начало Край Дейност 

9:00 9:20 Начален инструктаж 

9:30 10:00 I- Час 

10:10 10:40 II- Час 

10:50 11:20 III- Час 

11:20 11:40 Почивка 

11:40 12:10 IV- Час 

12:20 12:50 V- Час 

13:00 13:30 VI- Час 

 



ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ И СПОРТ В 
Об.У„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” 
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 В 
ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ. 
 
През учебната 2020-2021 година програмата 
по дейности по интереси, работа по проекти, 
подготовка за празници ще се осъществя в 
хибридна (смесена форма), където това е 
възможно и под формата на индивидуални 
присъствени уроци и консултации. 

 
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
Физическата активност и спортните дейности, 
предлагани от училището в рамките на 
учебната програма и седмица ще са изцяло 
съобразени с нивото на риск от зараза при 
контакт, който всеки един от възможните за 
практикуване спортове носят за учениците и 
техните учители/ треньори. 

 
Спортни дейности със средно ниво на риск 
от контакт: 

1. Баскетбол; 
2. Волейбол; 
3. Щафетни игри; 
4. Народна топка и др. 

 

 

Спортни дейности с ниско ниво на риск от 
контакт: 

1. Тенис; 
2. Бадминтон 
3. Крос; 
4. Бързо ходене; 
5. Игри с обръч; 
6. Танци 

 
Игри и дейности, с висока степен на риск от 
контакт: 

1. Футбол; 
2. Бокс; 
3. Борба; 
4. Карате 

 

Към момента всички организирани екскурзии и пътувания на ученици от училище са 
прекратени със заповед на Министъра на образованието и науката от април 2020 г. 

 
 

ДЕТЕЛИН ЛУНГОЛОВ 

        Директор на ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“  

 

 

Изготвил: СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ……………………….. 
                                                         / ПОДПИС/ 

Съгласувал: ИНЖ. СТЕЛА ТАТАРЛИЕВА - ЗДУПД  ……………………… 

                                                                                                        /ПОДПИС/ 

 


