
СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - РУСЕ,

СВЪРЗАНИ С COVID-19, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ № 6/14.09.2020 Г. НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ

СЪВЕТ

 

1. Класни стаи и организация на учебния процес

 Отказ  от  кабинетната  система  и  определяне  на  отделни  класни  стаи  за

различните  паралелки,  при  което  учителите  се  местят,  а  не  учениците

(съгласно Приложение  1).  Не  се  отнася  за  кабинетите  по  информационни

технологии, лаборатории, работилници и физкултурен салон.

 Провеждане на максимален брой часове по физическо възпитание и спорт и

спортни дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позволява

това.

 Осигуряване  на  физическо  разстояние  между  масата/катедрата/бюрото  на

учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване

свободно пространство между катедрата и масите/чиновете, с цел спазване на

дистанция  от  поне  1,5  метра  по  време  на  обучение,  където  е  приложимо,

особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

2. Входове

 Учениците, обучавани в класни стаи от корпус Д, влизат и излизат от входа на

съответния корпус (на ул. Цанко Церковски).

 Учениците,  обучавани в класни стаи от корпус Б и В и учителите влизат и
излизат както следва: Качване по стълбището  на корпус „ Б“ и слизане по
стълбището на корпус „В“. Вход за първа смяна – входът към  двора. Изход  за
първа смяна – централен вход. Вход и изход за втора смяна- входът към двора.
Големите междучасия – вход и изход входът към двора, при засилен контрол
на главните дежурни.

 Административният персонал влиза и излиза от централен вход (до паметника

на Васил Левски)

 Пропускателният  режим  на  всеки  вход  се  осъществява  от  портиер  пазач  и

дежурни учители по график (съгласно Приложение 2, което да бъде изготвено

непосредствено преди началото на учебната година).

3. Стол и бюфети

 Хранене по график, изготвен от класните ръководители и учители в ГЦО.

 Не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които

не си взаимодействат), както и споделяне на храни и напитки. 

 Храненето се осъществява в класните стаи.
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 Допуска  се  хранене  в  училищния  двор,  когато  метеорологичните  условия

позволяват.

 Контрол се осъществява от ЗДУД и учителите в начален етап и учители в ГЦО

4. Достъп до сградата

 Максимално  се  ограничава  влизането  на  външни  лица  в  сградата  на

училището и се допускат придружители на деца със СОП в училището при

спазване  на  изискванията  за  физическа  дистанция  и  дезинфекция  и

пропусквателния режим в училището. Контрол се осъществява от портиер.

5. Комуникация. Учителска стая

 Ограничава  се  близката  комуникация  между  учители  и  на  престоя  им  в

учителската стая (до 8-10 лица при спазване на дистанция от 1.50 метра).

 По-голяма  част  от  комуникацията  между  педагогическите  специалисти  и

непедагогическия персонал да се осъществява в електронна среда (по телефон,

електронна  поща,  платформи  и  др.),  а  при  необходимост  от  пряка

комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на

защитни маски или шлем.

 Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни средства,

а  индивидуалните  срещи и  консултации да  се  провеждат  по предварителна

уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

 Провеждане  на  родителски  срещи,  събрания  на  Обществения  съвет,  общи

събрания  и  педагогически  съвети  да  се  осъществяват  само  при  неотложна

нужда  от  пряка  комуникация  в  по-голямо  помещение,  което  гарантира

спазване на правилата на МЗ.

6. Физкултурен салон

 Физкултурният салон да се използва само в месеците, когато не е възможно

провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа.


	

