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МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 

РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА COVID  

В ОУ “ДРАГАН МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ 

2022-2023 учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерките са приети на Педагогически съвет с Протокол № 7/09.09.2022 г. и утвърдени 

от директора със Заповед № РД-10-922/14.09.2022 г. 
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Набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията в ОУ 

“Драган Манчов”: 

 

I. В ОУ “Драган Манчов“ като водещ модел се прилага стратегията на дистанция 

(невзаимодействие) между учениците от паралелките в начален етап на обучение (с оглед 

на това, че за учениците в начален етап е най-нежелателно преминаването на обучение в 

електронна среда от разстояние).  

Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно 

дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, 

респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка.  

Паралелките от началния етап на училището са разделени на първи и втори етаж 

в сградата. На първи етаж са: I а, I б, I в, I г. и II в клас. На втори етаж са: II а, II б, III а, 

III б, III в, IV а, IV б,  IV в, и IV г клас.  Невзаимодействието между учениците от 

паралелките се осъществява чрез различно дневно разписание по випуски и класове. 

Дневното разписание включва начало и край на учебния ден, график на учебните часове 

и столово хранене. Паралелките в начален етап осъществяват хранене по график в стола 

на училище. Преди и след хранене се прави дезинфекция от служители на училищния 

стол. Графикът на начален етап е както следва:                                         

 

1клас - 1 час 8.00-8.35                                              

    2 час 8.45- 9.20                                            

              ГМ 9.20 - 9.45                                               

              3 час 9.45 - 10.20                                         

              4 час 10.30 - 11.05 

              5 час 11.15 - 11.50 

ГЦОУД 1 клас 

При 4 часа /11.05 ч./ 

1.Отдих/обяд – 11.10 – 12.50 часа 

Обяд в училищния стол – 11.55-12.25 

2. Самоподготовка – 13.00-13.35  13.45-14.20 

Междучасие – 14.20-14.50 

3.Занимания по интереси – 14.50 – 16.10 ч. 

При 5 часа /11.50/ 

1.Отдих/обяд – 12.00 – 13.10 часа 
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Обяд в училищния стол – 11.55-12.25 

2. Самоподготовка – 13.10-13.45  13.55-14.30 

Междучасие – 14.30-15.00 

3.Занимания по интереси – 15.00 – 16.20 ч. 

 

2 клас- 1 час- 8.10-8.45                                             

              2 час 8.55- 9.30                                            

              ГМ 9.30-9.55                                                

              3 час 9.55- 10.30                                          

              4 час 10.40- 11.15 

              5 час 11.25-12.00 

 ГЦОУД 2 клас 

При 4 часа /11.15 ч./ 

1.Отдих/обяд – 11.20 – 13.10 часа 

Обяд в училищния стол – 12.35-13.05 

2. Самоподготовка – 13.10-13.45  13.55-14.30 

Междучасие – 14.30-15.00 

3.Занимания по интереси – 15.00 – 16.20 ч. 

При 5 часа /12.00/ 

1.Отдих/обяд – 12.10 – 13.20 часа 

Обяд в училищния стол – 12.35-13.05 

2. Самоподготовка – 13.20-13.55  14.05-14.40 

Междучасие – 14.40-15.10 

3.Занимания по интереси – 15.10 – 16.30 ч. 

 

3 клас 1 час 8.15-8.55                   

            2 час 9.05-9.45                    

            ГМ 9.40-10.00                     

            3 час 10.05-10.45                

            4 час 10.55-11.35                 

            5 час 11.40-12.20 

            6 час 12.25-13.05 

ГЦОУД 3 клас 

При 5 часа /12.20 ч./ 
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1.Отдих/обяд – 12.30 – 13.50 часа 

Обяд в училищния стол – 13.10-13.30 

2. Самоподготовка – 13.50-14.30  14.40-15.20 

Междучасие – 15.20-15.50 

3.Занимания по интереси – 15.50 – 17.20 ч. 

При 6 часа /13.05/ 

1.Отдих/обяд – 13.10 – 14.15 часа 

Обяд в училищния стол – 13.10-13.30 

2. Самоподготовка – 14.15-14.55  15.00-15.40 

Междучасие – 15.40-16.05 

3.Занимания по интереси – 16.05 – 17.30 ч. 

 

 

4 клас 1 час 8.20-9.00 

            2 час 9.10-9.50 

            ГМ 9.50-10.10 

            3 час 10.10-10.50 

            4 час 11.00- 11.40 

            5 час 11.45- 12.25 

            6 час 12.30- 13.10 

ГЦОУД 4 клас 

При 5 часа /12.25 ч./ 

1.Отдих/обяд – 12.30 – 13.55 часа 

Обяд в училищния стол – 13.35-13.55 

2. Самоподготовка – 13.55-14.35  14.45-15.25 

Междучасие – 15.25-15.55 

3.Занимания по интереси – 15.55 – 17.25 ч. 

При 6 часа /13.10/ 

1.Отдих/обяд – 13.15 – 14.20 часа 

Обяд в училищния стол – 13.35-13.55 

2. Самоподготовка – 14.20-15.00  15.05-15.45 

Междучасие – 15.45-16.10 

3.Занимания по интереси – 16.10 – 17.35 ч 
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График за сутрешно дежурство на входовете 

2022/2023- учебна година- I срок 

 

Вход Ден Час Име 

Запад Понеделник 7,40 Класни р-ли 

начален етап 

 Вторник 7,40 Кирова, Цинцарова 

 Сряда 7,40 Панайотова, 

Кънева 

 Четвъртък 7,40 Тънгълова, 

Черкезова 

 Петък 7,40 Власева, Колева 

Централен Понеделник 7,40/7,45 Класни р-ли, 

начален етап 

 Вторник 7,40/8,00 Ценова, Вардинова 

 Сряда 7,40/8,00 Стоянова 

 Четвъртък 7,40/8,00 Стефанова 

 Петък 7,40/7,45 Шумарева, 

Шумарев 

 

 

График за сутрешно дежурство на втори етаж 

2022/2023- учебна година- I срок 

 

Ден Име 

Понеделник Шумарева, Шумарев 

Вторник Ценова, Вардинова 

Сряда Стоянова, Черкезова 

Четвъртък Колева, Цинцарова 

Петък Кънева 
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График за дежурствата на учителите от прогимназиален етап 

за учебната 2022/2023 година -I учебен срок 

 

Месец Седмица 

/дата/ 

Дежурен учител 

Септември 15 - 18.09.2022 г. И. Казакова, К. Герчева 

 19 - 25.09.2022 г. Я. Паскалева, В. Иванова 

 26.09 - 02.10.2022 г. Е. Белев, Л. Иванова 

Октомври  03 - 09.10.2022 г. Д. Божкова, Ст. Недкова 

 10 - 17.10.2022 г. Н. Радев, К. Димитрова  

 17 - 23.10.2022 г. К. Костадинов, Зд. 

Грабчева 

 24 - 30.10.2022 г. В. Великов, К. Герчева 

Ноември 31.10 - 06.11.2022 г. И. Тонков, Л. Ардашева 

 07 - 13.11.2022 г. И. Казакова, Я. Паскалева 

 14 - 20.11.2022 г. Б. Иванова, Е. Белев 

 21 - 27.11.2022 г. Л. Иванова, Д. Божкова 

 28 - 04.12.2022 г. Ст. Недкова, Н. Радев 

Декември 05 - 11.12.2022 г. К. Димитрова, К. 

Костадинов 

 12 - 18.12.2022 г. В. Великов, Зд. Грабчева 

 19 - 23.12.2022 г. И. Тонков, Л. Ардашева 

 03 - 08.01.2023 г. К. Герчева, И. Казакова 

Януари 09 - 15.01.2023 г. Я. Паскалева, В. Иванова 

 16 - 22.01.2023 г. Е. Белев , Л. Иванова 

 23 - 29.01.2023 г. Д. Божкова, Ст. Недкова 
 

СЕДМИЧНО ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕОТ ПРОГИМНАЗИАЗИАЛЕН 

ЕТАП / 4 ЕТАЖ / 

 

ДЕН ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

ПОНЕДЕЛНИК И. Казакова , К. Герчева , Я. Паскалева 

ВТОРНИК К. Димитрова , Д. Божкова 

СРЯДА В. Великов , Е. Белев , Л. Иванова 

ЧЕТВЪРТЪК Н. Радев , В. Иванова 

ПЕТЪК К. Костадинов , Ст.Недкова 
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На родителски срещи през м. септември 2022 г. класните ръководители ще 

запознаят родителите с дневното разписание на паралелките и групите и със 

задължителните и препоръчителни мерки в ОУ „Драган Манчов“. 

 
II.Проветряване на класните стаи, влажно почистване и ежедневна дезинфекция: 

✓ Влажно почистване и дезинфекция на критични точки, включително дръжки на 

врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани;  

✓ Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19.  

✓ Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 

график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна 

хартия; 

✓ Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, работилници, мишки, 

клавиатури и инструменти;  

✓ Дезинфекциране на учителската стая;  

✓ Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в 

съответствие с метеорологичните условия;  

 

III. Лична хигиена  

✓ Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;  

✓ Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в 

класни стаи, кабинети и други помещения в сградата на училището;  

✓ Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;  

✓ Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно 

подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в 

училището и/или с оказана методична помощ от Регионалната здравна инспекция 

(РЗИ). С биоцидите, които не са готови за употреба, разтворите се приготвят 

съгласно издадените от МЗ разрешения.  

IV. Училищен двор  

✓ Максимално е ограничено влизането на външни лица в сградата на училището 

чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

✓ Допускат се придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

✓ Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки по време на  големи 

междучасия и организиран отдих както следва: 

✓ I  а, б, в, г – заградена зелена площ и пространство пред нея/до училищния стол/ 

✓ II а, б, в – зелена площ и пространство пред нея /централен двор/ 

✓ III а, б, в - голямо игрище- баскетболни кошове, малки врати, ниша на пистата за 

бягане; 
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✓ IV а, б, в, г - игрище МГ, зелени площи. 

✓ Провеждане на повече занятия навън. 

V. Физкултурен салон - използване на физкултурния салон само в месеците, когато не 

е възможно провеждане на часовете на открито. 

 

VI. Коридори и входове 

✓ Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция 

✓ Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

✓ Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията 

✓ Правила учениците да не се струпват  

✓ Отварят се повече входове, така че да не се допуска струпване 

✓ Разделяне на паралелките при ползване на различните входове  

✓ Стол – хранене по график. 

 

VII. Създадена група за бърза комуникация  учители – ръководство, учители – родители, 

учители – ученици. 

 

VIII. Приети възпитателни мерки в ОУ „Драган Манчов“: 

Класните ръководители и учители в ГЦОУД провеждат периодични 

разговори/беседи, съобразени с възрастовите особености на учениците, за мерките за 

преодоляване на зараза от COVID-19. 

 

За спазване на мерките в ОУ „Драган Манчов“ отговарят Тинка Влашка – 

заместник-директор по административно-стопанска дейност и Георги Анастасов – 

заместник-директор учебна дейност. 

 

 

 

  


