
Допълнително обучение и занимания по интереси 

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново, общ. Луковит 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се създаде организация за провеждане на 

присъствено допълнително обучение по учебни предмети на учениците на 

територията на училището за преодоляване на пропуските в учебното съдържание с 

цел предотвратяване на риска от отпадане от училище. Обучението  се  осъществява    

при осигурени строги санитарно-

хигиенни условия и прилагане на 

необходимите противоепидемични 

мерки. Допълнителното обучение се 

провежда индивидуално или в групи 

с до 10 ученици. Групите са 

сформирани с ученици от един и 

същи клас. Дневната 

продължителност на 

допълнителното обучение на 

учениците е до 4 учебни часа. 

В училището се провеждат  и 

занимания по интереси със средства 

по проект „Подкрепа за успех“ по 

Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 г. Заниманията по интереси се провеждат по решение на 

училището и след информирано съгласие на родителите. 

Допълнителното обучение и заниманията по интереси с учениците се 



извършват при използване на индивидуални предпазни средства от педагогическите 

специалисти и помощния персонал – маска/шлем, при липса на повишена телесна 

температура и на симптоми на остро респираторно заболяване. В сградата и в двора 

на училището не се допускат родители, 

с изключение на родителите на децата 

от подготвителните групи, които се 

допускат в двора, но не и в сградата на 

училището. Влизането на децата и 

учениците в сградата на училището се 

извършва по предварително оповестен 

график и след проведен медицински 

филтър като задължително им се 

измерва температурата.. С цел спазване 

на физическа дистанция между децата 

и учениците училището отваря всички 

възможни входове.  

При подходящи климатични 

условия се организират изнесени 

класни стаи в двора на училището за  учениците, в които се провежда допълнително 

обучение и занимания по интереси, при осигурено минимално отстояние от 1,5 метра 

между присъстващите  и обособени зони за отделните групи от  ученици.  

Групите, които провеждат допълнително обучение и занимания по интереси в 

класните стаи, се ситуират по възможност на по-голямо разстояние една от друга с 

цел недопускане по време на учебните часове и почивките между тях на физически 

контакт между децата и учениците и педагогическите специалисти от отделните 

групи.  



В началото на занятията 

педагогическите специалисти 

инструктират децата и учениците за 

спазване на изискванията за лична 

хигиена, като се набляга на 

хигиената на ръцете. Осигурени са 

подходящ дезинфектант за ръце, 

сапун топла вода. Дезинфектантите 

за ръце са поставени на входовете, 

изходите и местата за провеждане на 

дейностите. По време на провеждане 

на допълнителното обучение и на 

заниманията по интереси в училище 

се осъществяват засилени 

противоепидемични мерки в 

работните и санитарните 

помещения, както и в коридорите  -   обработване на повърхностите с дезинфектант с 

вирусоцидно действие, като стриктно се спазват инструкциите  на производителя за 

начин на използване и дозиране и проветряване и недопускане на хора с прояви на 

симптоми на остро респираторно заболяване. 


