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МЕРКИ
за организация на учебния процес в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, в условията на
КОВИД-19
(извлечение)
В условията на присъствено обучение в гимназията се спазват следните мерки:.
 Обучението в гимназията протича в отделни класни стаи за различните паралелки,
при което учителите се местят, а не учениците. В кабинети се осъществява обучението
по ИИТ и лабораторните упражнения. Часовете по физическо възпитание и спорт се
провеждат на открито, когато атмосферните условия позволяват това, или по график,
според който в зала за ФВС не може да има повече от една паралелка.
 Във всяка стая се осигурява физическо разстояние между бюрото на учителя и
първия ред маси на учениците, с цел спазване на дистанция от най-малко 1,5 метра по
време на обучение.
 Всички пейки и други предмети в коридорите се отстраняват.
 Пропускателният режим се осъществява през двата южни входа на гимназията.
Учениците, които по график учат в старата сграда на гимназията, влизат и напускат
училището през парадния вход на гимназията. Учениците, които по график учат в новата
сграда на гимназията, влизат и напускат училището през входа с колоните откъм ул.
«Великокняжевска».
 В междучасията учениците напускат класната си стая само при нужда и ограничават
контактите си с ученици от други паралелки. В общите закрити помещения
(коридори, фоайета, тоалетни и т. н.) учениците задължително са с маска/шлем. В
класните стаи, с оглед комуникацията в часовете, носят маски/шлемове по желание.
 Отговорниците на класовете организират проветряването на класните стаи през
междучасията и следят за ползването на дезинфектанта в класната стая.
 При придвижване по коридорите и по стълбите учениците се движат в дясната част и
спазват нужната дистанция.
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 За паралелките от 8. клас всяка паралелка е с различен график за междучасията и с блок
часове по ЧЕ според седмичното разписание. Графиците за часовете и междучасията се
утвърждават със заповед на директора.
 До павилионите за закуски НЕ се допускат опашки от близкостоящи ученици. При
възможност храненето се изнася на открито. Препоръчително е учениците, които учат в
старата сграда, да ползват павилиона до физкултурния салон, а учениците, които учат в
новата сграда – павилиона във фоайето на първия етаж в новата сграда. Насърчава се
учениците да се хранят с приготвена храна от вкъщи.
 Ограничава се влизането на външни лица в сградата на училището. Определя се зона
за достъп на родители и други лица до фоайето на входа откъм ул.
„Великокняжевска“.
 При възможност занятията по някои учебни предмети се провеждат навън и/или извън
училището, когато това е удобно, мястото е широко и безопасно и не е свързано с риск
и с много време за придвижване.
 При установяване на здравословен проблем по време на час учителят сигнализира
здравното лице и заместник-директора на смяната, който уведомява родителите.
Ученикът изчаква в к-т № 12 пристигането на родителите си. Учениците са длъжни да
предоставят на класните ръководители АКТУАЛНИ телефонни номера на родителите
си.
 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при
спазване на

противоепидемичните изисквания. При

необходимост

от

пряка

комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и за носене на защитни
маски или шлем.
 Родителските срещи, събранията на Обществения съвет, общите събрания и заседанията
на педагогическия съвет се провеждат в електронна среда, а при нужда от пряка
комуникация

-

в

по-голямо

помещение,

което

гарантира

спазване

на

противоепидемичните изисквания.
 При ползване на ресурси от училищната библиотека в помещението се допускат не

повече от 3-4 лица с отстояние от най-малко 1,5 м едно от друго.

