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ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЗИ …………………………
КОПИЕ
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Относно: Присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предвид взетото решение за присъствено стартиране на учебната 2020-2021 г.
и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици
и във всички училища давам допълнителни указания по отношение дейностите в
учебните колективи от компетентността и правомощията на Регионалните здравни
инспекции:
1. Преди 15 септември 2020 г., проведете работни срещи с представители на
Регионалните управления на образованието за обсъждане на начина за
координация на действията и потока на информация при съмнение или случай
на COVID-19 в училище.
2. В допълнение, предпишете да се създаде ред за ежедневно поименно отчитане
на отсъстващите ученици по паралелки и учители по причини с насоченост към
отсъствия по медицински причини, свързани с поява на симптоми за COVID-19.
Информацията следва да се съхранява в училищата, като при получена
информация за ученик, учител или друг служител с COVID-19, да се предоставя
във формата на списъци на РЗИ. Освен това, ежеседмично (напр. в петък до
обяд) училището трябва да съобщава в РЗИ броя на отсъстващите ученици,

поради съмнение за COVID-19 и общият брой ученици в училището. При
установена тенденция за нарастване на броя на отсъстващи ученици със
съмнение за COVID-19 (над двама ученика) в една паралелка или отсъстващи
ученики в две и повече паралелки, както и за увеличаване броя на отсъстващи
учители, училището информира РЗИ своевременно.
3. Преди съгласуване на седмичните разписания на училищата, следва да се
запознаете с Насоките за работа на системата на училищното образование през
учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, разработени съвместно с
Министерство на здравеопазването. В същите е посочено, че с оглед намаляване
взаимодействието между паралелките се допуска различно начало на учебните
занятия и на различен график за междучасията. При възникнали въпроси с оглед
оперативност се свържете с директора на училището.
4. Текущо и при необходимост оказвайте методична помощ на директорите и
медицинските

специалисти

с

оглед

изпълнение

на

въведените

противоепидемични мерки.
В

заключение

Ви

информирам,

че

талонът

за

здравословното

и

имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година по
чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските
заведения и училищата, обн. ДВ. бр.38 от 9 май 2000 г. може да се изпрати до един
месец от началото на настоящата учебна година. При провеждане на задължителна
имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар след
посочения срок, същата може да се предостави допълнително на медицинския
специалист от учебното заведение след нейното извършване.
Приложение: Насоки за работа на системата на училищното образование през
учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Насоки за работа
на системата на учи
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