ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА РЕЖИМА НА
РАБОТА/ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС
ОТ 15.09. 2020 Г. В УСЛОВИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!
Запознайте се със синтезираната информация за това как ние се готвим да ви посрещнем!
На основание НАСОКИ на МОН за работа на системата на училищното образование през
учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 за нормалното и безопасно стартиране
на учебната година екипът на ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ разработи набор от собствени мерки
за организация на образователно-възпитателния процес в зависимост от конкретната ситуация
в училището
В ПГЧЕ ще се извършат следните дейности:
1. Преди откриването на учебните занятия ще бъде извършено цялостно основно
почистване на помещенията в сградата и прилежащите територии с дезинфекциращи средства,
употребявани в условията на COVID-19.
2. За всеки клас има строго определено учебно помещение – класна стая, в която ще се
обучават учениците от съответния клас. Преместването на учениците ще се извършва само и
единствено за часовете по информационни технологии, а за учениците от XI и XII клас – и в
часовете по профилирана подготовка (задължителноизбираема подготовка).
3. Ще бъдат отворени двата входа на сградата, при спазване на следния ред за вход/изход
на учениците:
 Централен вход
влизане/излизане на IX/XI , X/XII клас
 Страничен /източен/ вход
влизане/излизане на VIIІ клас.
4. Движението по коридорите вътре в сградата ще става по предварително определен и
обозначен със стрелки начин:
 ученици от втори етаж
придвижват се по ляво стълбище,
 ученици от трети етаж
придвижват се по дясно стълбище
5. В сградата на училището ще бъдат допускани единствено ученици с униформа и
предпазна маска.
6. Всяка сутрин, на входа на гимназията ще се провеждат „сутрешни филтри“ със
задължително измерване на температурата с цел установяване и недопускане в училище на
ученици, представители на педагогическия или непедагогическия персонал с признаци на
респираторни заболявания при влизане в сградата. В случай на установяване на такива
признаци, се преминава към незабавно отделяне до идването на родител (за учениците), или до
идването на екип на бърза помощ.
7. Носенето на маска или шлем е задължително в следните случаи:
 в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори,
санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при
хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от
учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от
прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители,
които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата
осигуряват маски в краен случай, когато учениците нямат такива или не са подходящи за
ползване, а за учителите – маски или шлемове.
8. На входовете в училището и всяка класна стая са разположени дозатори с антисептични
средства за дезинфекция на ръцете и бактерицидна постелка - за дезинфекция на краката.
9. В тоалетните и санитарните помещения са осигурени топла вода, сапун, кърпи и
дезинфектант.
10. Реорганизирали сме режима на работа на училището, в т.ч. на разписанието на
учебните занятия, междучасия, променяйки времето за междучасие с цел недопускане

струпването на класове (групи), също и при режима на хранене. За режима на работа на
училището и разписанието на часовете ще бъдете уведомени от своите класни ръководители.
11. При подходящи метеорологични условия ще организираме чести престои на учениците
и провеждане на занятия на открито. Ще използваме откритата спортна площадка за занятията по
физическо възпитание и спорт, свеждайки броя на занятията в спортната зала до минимум.
12. По време на междучасията и след приключване на работа ще се провежда текуща
дезинфекция на помещенията (обработка на работните повърхности, пода, дръжките на вратите,
мебелите, санитарните възли: кранчетата на батериите и бутоните на тоалетните казанчета).
13. Дезинфекция на въздушната среда ще се провежда чрез прибори/устройства за
обеззаразяване на въздуха.
14. След всеки час ще се проветряват помещенията в отсъствие на учениците.
15. Храненето на учениците по време на междучасия ще бъде, както следва:
 при топло време – ще се извършва на двора,
 при лоши метеорологични условия – на закрито, на специално обособено за целта
място.
16. Преди и след всяко хранене в бюфета ще бъде обезпечена обработка на повърхностите
с използването на миещи и дезинфекциращи средства.
17. На територията на сградата няма да се допускат родители, придружители на ученици
или други външни лица, без ясно мотивирана цел за присъствие.
18. Провеждането на масови мероприятия остава забранено.
19. По тази причина откриването на учебната година ще бъде ПРИСЪСТВЕНО при
следния график, както следва:
 за учениците от VIII клас
от 09:00 до 10:00 ч.
в двора на гимназията
 за учениците от IX клас
от 10:00 до 11:00 ч.
в двора на гимназията
 за учениците от X клас
от 11:00 до 11:30 ч.
в двора на гимназията
 за учениците от XI клас
от 11:30 до 12:00 ч.
в двора на гимназията
 за учениците от XII клас
от 12:00 до 12:30 ч.
в двора на гимназията
В рамките на предвиденото за всеки випуск време е включена и среща с класния
ръководител – за инструктаж и указания. Апелираме да се спазват противоепидемичните мерки и
създаденият организационен ред за откриването на учебната 2020-2021 г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Усложнената ситуация налага редуциране на броя на външните лица на територията на
гимназията, но ако желаете да споделите с децата си този вълнуващ миг, Вие ще можете да
наблюдавате тържеството извън границите на училищния двор.
Нека с усмивки и добро настроение да отбележим старта на новата учебна година!
За да спазим предписанията на МЗ, моля да не носите цветя за своите учители, а на срещата
с класния ръководител да обсъдите други форми за подкрепа дейността на училището във време
на епидемична обстановка.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!
МОЛИМ ВИ ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ОТНЕСЕТЕ КЪМ СЪБЛЮДАВАНЕТО НА НОВИЯ
РЕЖИМ НА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО!
МОЛИМ ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ВАШИТЕ ДЕЦА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАСИЛЕНА
ЛИЧНА ХИГИЕНА, КАКТО И ЗА РАЗУМНО И ПЕСТЕЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
КОНСУМАТИВИТЕ и СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ЗАЩОТО ВРЕМЕНАТА СА
ТЕЖКИ, А ТОВА Е ГОЛЯМ ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ЕДНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ!
СТРАХЪТ НЕ Е ОСНОВАНИЕ ДА НЕ СЕ ХОДИ НА УЧИЛИЩЕ!
Трябва да продължим да живеем отговорно, предпазливо и с повишено внимание!
Да ходим на училище и на работа.

С грижа за хората до нас, за нас самите!
Нека да проведем тази учебна година заедно! По всички възникнали въпроси не забравяйте,
моля, да се обръщате към своя класен ръководител или заместник-директора по учебната дейност
за вашата смяна.

С уважение,
екипът на училището.

