164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ПОВЕДЕНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПИ

Дейностите на територията на училището се предприемат с цел да:
1. Осигурят безопасна среда за работа и обучение и намалят взаимодействието на
хората от близко разстояние
2. Осигурят на условия за качествено обучение
3. Установят и поддържат на положителен психоклимат и намалят ситуациите на
напрежение и стрес
4. Установят процедури и условия за бърза и адекватна реакция при
съмнение/установяване на случай на зараза
5. Зачитат, уважават, запазват достойнството на всеки член на общността

II.

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА

1. Влизането в сградата става ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
а/ с индивидуално защитно средство – маска или шлем.
б/ след измерване на температурата посредством термокамера и/или дигитален
термометър
в/ дезинфекция на ръцете от дозатори с фотоклетка или друг дезинфектант
2. Придвижването в сградата се осъществява:
а/ влизане само откъм ул. Султан тепе (изключение прави прибирането в сградаа
след часове на двора или в Културно-образователния център
б/ максимално разделение на випуските по етажите
в/ спазване на физическа дистанция по коридори, стол
г/ задължително използване на лични предпазни средства- маска, шлем в общите
части
3. Дезинфекция
а/ почистването на помещенията – учебни стаи, коридори, тоалетни, салон- два пъти
дневно – подове, плотове, дръжки, парапети, ключове
б/ почистване на кабинетите по ИТ, видеозала и тетрална зала- след всеки клас
в/ цялостна дезинфекция на училището- веднъж седмично в събота
г/ осигуряване на сапун, тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце- непрекъснато и
при нужда
д/ задължителна дезинфекция на входа и в класните стаи-при нужда
е/ задължително проветряване на помещенията през междучасията

III.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЯ ПРОЦЕС
1. Нормален учебен процес в условия на зарази
а/ дневният режим се определя за всеки випуск по такъв начин, че да се избягват
струпвания на хора
б/ в учебните стаи учениците носят защитни средства по желание, учителитезадължително
в/ преместване на класове в други помещения се допуска само часовете по ФВС, ИТ
/видеозала и нулеви/четвърти блокове
г/ не се допуска смяна на работното място в учебните стаи. Не се допуска работа на
чуждо място в часовете по ИТ
д/ не се допуска повече от един клас в салона
е/ провеждане на извънкласни дейности, клубове, консултации и родителски срещионлайн по възможност и/или извън сградата на училището
2. Организация на учебния процес при отсъствие на учител
При всеки конкретен случай се прилага една или повече от следните мерки/действия:
1. Осигуряване на заместващ учител
2. Осигуряване на онлайн връзка с учениците в класната стая, ако здравословноо
състояние на учителя позволява това
3. Инструкции и материали за самоподготовка от учителя и/или дейности по
указание на Ръководството/дежурен учител
3. Организация на учебния процес при отсъствие на ученик
а/ отсъствие до 30 дни са уважителни по здравословни причини (включително
карантина)
б/ ученикът получава указания и материали за самоподготовка – в рамките на онлайн
консултации с учителите по график
4. Организация на учебния процес при отсъствие на цяла паралелка
а/ участие на всички ученици от паралелката, които нямат симптоми, в онлайн
обучение чрез TEAMS
б/ за ученици с влошено здравословно състояние се прилагат действията по т.3
в/ осъществява се по седмичното разписание за съответния ден и дневен режим,
съобразен с онлайн обучението
5. Организация на учебния процес при обучение в електронна среда на цялото
училище
а/ единна платформа за обучение – TEAMS
б/ единна платформа за оценки и отсъствия – ШКОЛО
в/ начини за комуникация – ШКОЛО/сайт
в/ по седмично разписание за съответния клас и дневен режим, съобразен с онлайн
средата
г/ осъществява се синхронно – поставят се оценки и отсъствия
д/ участниците в образователния процес (учениците чрез родителите) уведомяват
Ръководството не по-късно от ден след началото на обучението от разстояние за
липсата на техническа възможност за това, както и при възникване на обстоятелство,
което не позволява участието в обучението

IV.
ПРОЦЕДУРИ
1. При сигнал от термокамерата за повишена температура медицинската сестра
измерва повторно температурата с дигитален термометър
2. При наличие на симптоми (повишена температура, кашлица, хрема, болки в гърлото,
мускулни болки, гадене, повръщане, диария) лицето се отстранява от учебния
процес и се изолира от другите членове на общността
3. Ако лицето е учител, незабавно се прибира вкъщи, по възможност с личен транспорт
4. Ако лицето е ученик, представител на Ръководството уведомява незабавно
родителите/настойниците, които да приберат ученика вкъщи
5. На лицата се припомня да избягват физически контакт с други хора, да потърсят по
телефона консултация и инструкции за поведение и преценка на здравословното
състояние от личния лекар
6. Лицето се допуска на работа/ на училище след представяне на бележка от личния
лекар, че е клично здраво и връщането му е допустимо.
7. В случай на положителен резултат от PCR тест възрастният/родител на ученика
уведомява директора, който се свързва с РЗИ
8. Идентификацията на контактни лица и действията, които се предприемат са
съобразно разпорежданията на РЗИ
9. Лицата с установен КОВИД/карантинирани като контактни лица се допускат до
работа/училище след бележка, че са клинично здрави.

V.
1.

2.
3.
4.

ОПАЗВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО И ДОБРОТО ИМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УЧИЛИЩНАТА НИ ОБЩНОСТ
По преценка на родителите или своя (за пълнолетните ученици), учениците могат
да избират различна от дневна форма на обучение съгласно Наредба 10 за
организацията на дейностите по здравословни, семейни или други причини. В
гимназията възможната форма е самостоятелна.
Директорът уведомява при нужда училищната общност за епидемичната
обстановка в училище
Родителите са длъжни да предоставят в началото на учебната година лични
здравно-профилактични карти на децата си- срокът е до 15 октомври
Етичният кодекс на общността не допуска никаква форма на обиди, подигравки,
ирония или друго поведение, свързано със здравословното състояние, което би
могло да се възприеме като обидно или накърняващо достойнството на член на
училищната ни общност

Правилата са приети на заседание на ПС от 8.09.2020г. и са неразделна част от Правилника
за дейността на Гимназията.

