
Завърши допълнителното обучение по отделни 

предмети и занимания на групите по проект 

„Подкрепа за успех“ от всички класове 

в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново 
 

         От 1 юни 2020г. до 15 юли 2020 се проведе допълнително обучение 

на учениците по учебните предмети и занимания на групите по проект 

„Подкрепа за успех“ от всички класове. 

         През този период се спазваха 

стриктно всички 

противоепидемични мерки за 

COVID-19.  

         Ръководството на училището 

беше  подсигурило на  

педагогическия и 

непедагогическия персонал всички 

необходими предпазни средства 

(шлемове, маски, ръкавици и 

дезинфектанти). Училищната града 

беше дезинфекцирана спрямо 

всички правила. 

          Учениците спазваха 

дистанция по време на уроците 

като в класните стаи бяха 

разположени спрямо 

определеното минимално 

отстояние 1,5м/2м с цел по-

висока сигурност. В зависимост от 

метеорологичните условия се 

провеждаха учебни занятия на 

открито (с прилагане на същите 



предпазни мерки). Всяка сутрин преди започване на часовете на всеки 

ученик индивидуално се прави преглед (измерване на телесната 

температура и преглед за паразити).  

             Класовете бяха разделени на групи с максимален брой 9 

ученици, за които беше изготвен индивидуален график за учебни 

часове и междучасия, благодарение на който се предотвратяваше 

тяхното струпване в коридорите. След всяко междучасие всеки бе 

подложен на задължителна дезинфекция (измиване на ръце със сапун 

и почистване с дезинфектант). 

             Ежедневно се 

провеждаха здравни беседи във 

връзка с настоящата 

епидемична обстановка.  

            Цялостната дейност, 

свързана с предпазните мерки 

се осъществяваше под 

ръководството и контрола на 

специалиста по здравни грижи 

г-жа М. Колева, която 

изпълняваше всички свои 

задължения стриктно и 

коректно.  

             Обучението завърши с 

излъчване на презентация за COVID-19,  която беше съпроводена със 

здравна беседа.  

            Допълнителното обучение на учениците по учебните предмети 

и заниманията на групите по проект „Подкрепа за успех“ завършиха с 

почерпка на учениците. Те бяха насърчени от Директора на училището 

да продължават да спазват мерките и през лятната ваканция. Бяха им 

предоставени списъци с летни книжки за прочит, които могат да си 

набавят участвайки в инициативата „Лято в училищната библиотека“ . 


