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ПРАВИЛА И ГРАФИК 

за хранене на учениците в училищния стол 

I. При присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в 

дневна форма на обучение с цел да осигурим максимално безрискова среда на 

учениците в ученическия стол се спазват следните правила за учениците от 

първите и вторите класове: 

1. За намаляване на средата на взаимодействие в ученическия стол, учениците ще 

се хранят по график /Приложение/ само две паралелки от клас; 

2. Педагогическите специалисти от ЦДО в указаното в Графика време 

придружават учениците до стола, като следят учениците и те самите да са с 

маска/шлем по коридора и стълбището в сградата на училището. 

3. Стриктно следят учениците да хигиенизират и дезинфекцират  ръцете си 

съответно в умивалните в сградата или в умивалнята на ученическия стол; 

4. Влизането и излизането на паралелките от стола на училището става по различно 

време и  от различни входове указани в Графика за хранене; 

5.  Преподавателите в ЦДО на паралелките следят при настаняване на учениците 

да се съблюдава дистанция между двете паралелки в рамките на поне 2 метра 

отстояние; 

6. Кухненските работници  дезинфекцират всички повърхности и  сервират 

обедното меню на учениците при възможно спазване на максимално разстояние 

между тях; 

7. Кухненския персонал прави аерация и дезинфекцира всички повърхности в 

ученическия стол. Задължително се запознава и спазва публикуваните на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването и БАБХ 

„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“; 

8. Преподавателите ЦОУД недопускат споделяне на храни и напитки между 

децата. 

9. Преподавателите ЦОУД недопускат опашки от близкостоящи ученици, когато 

са от различни паралелки. 

II. Организация на хранене под формата на кетъринг в класните стаи с 

индивидуални етикирани опаковки и прибори за учениците от трети и 

четвърти класове. 

1. За намаляване на средата на взаимодействие в ученическия стол, учениците от 

трети и четвърти клас ще се хранят по график в стаи за провеждане на ЦДО с 

индивидуални етикирани опаковки и прибори; 
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2. Педагогическите специалисти от ЦДО в указаното в Графика време посрещат  

учениците в определената стая, като стриктно са проверили дезинфекцията и са 

осигурили аерация в помещението; 

3. Напомнят и стриктно следят учениците да хигиенизират и дезинфекцират  

ръцете си  в умивалните в сградата на училището; 

4. Кухненските работници, подпомогнати от преподавателя ЦДО организират 

получаването на индивидуалния пакет от ученика; 

5. Преподавателите ЦОУД недопускат споделяне на храни и напитки между 

децата. 

6. Помощния персонал /отг. хигиениста на етажа/, след приключване на обедното 

хранене на учениците от третите и четвъртите класове и излизането им 

организирано, заедно с преподавателя ЦДО при съблюдаване носенето на 

маски/шлемове в общите части на сградата, почистват, дезинфекцират и 

проветряват помещението. 

III. Организация за получаване на подкрепителна закуска и плод и мляко по 

схемите на ДФ „Земеделие“ в класните стаи с индивидуални  опаковки за 

учениците от начален етап. 

1. За намаляване на средата на взаимодействие в ученическия стол, учениците от 

начален етап ще получават подкрепителната закуска ежедневно, а плода и 

млякото един път седмично по график в класните стаи. 

2. Класовете ще получават по паралелки и по графика на учебното време в 

голямото междучасие опакованите за всяка паралелка индивидуално 

подкрепителна закуска и плод и мляко. 

3. Получаването на закуската, плода и млякото става от дежурните ученици от 

паралелката от ученическия стол с десет минути разлика между дежурните от 

другите паралелки. 

4. Кухненските работници приготвят и предават на дежурните ученици пакетите 

за паралелката, като следят и не допускат струпване и опашки; 

5. Класните ръководители напомнят на учениците и проследяват стриктно за 

миенето на ръцете от учениците и дезинфекцията. 

6. Подкрепителната закуска, в т.ч плода и млякото се раздават от класния 

ръководител на всяко дете от паралелката. 

7.  Винаги когато метереологичната обстановка позволява, подкрепителната 

закуска се раздава на двора в определената за паралелката зона от училищния 

двор, като се съблюдават нарочно разписаните Правила за движение и ползване 

на общите части в училището.  

Препоръчваме на родителите: 

1. За записване на учениците за обедно хранене да се използват възможностите на 

е-стол; 

2. Родителите на първите и вторите класове да заявяват пълно меню, за което 

получават отстъпка; 

3. В училище се допускат родители само в определената за тях зона от училищния 

двор; 

4. Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни 

средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по 

предварителна уговорка и ри спазване на изискванията на МЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ПРАВИЛА И ГРАФИК ЗА ХРАНЕНЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ‘, 

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19 

 

I. Обособени са зони за хранене  на учениците от начален етап за подкрепителна 

закуска с различен график за учениците от I –II клас,  III – IVклас, както следва: 

КЛАС I а и I б  клас II а и II б клас III а и III б 

клас 

IV а клас   

МЯСТО училищен 

стол, при 

спазване на 

нужната 

дистанция от 

1,5 м.  

 

фоайето на 

втори етаж с 

обособени 

места за 

съответния 

клас , при 

спазване на 

нужната 

дистанция от 

1,5 м.   

фоайето на 

втори етаж с 

обособени 

места за 

съответния 

клас , при 

спазване на 

нужната 

дистанция от 

1,5 м.   

училищен 

стол, при 

спазване на 

нужната 

дистанция от 

1,5 м. 

ЧАС 9:05 – 9:30 ч 9:05 – 9:30 ч 9:45 – 10:05 ч. 9:45 – 10:05 ч 

 

II. Обедното хранене на учениците в ОУ „ Христо Ботев“, кв. Долно Езерово, гр. 

Бургас се осъществява по график за учениците от I –II клас,  III – IVклас и  V – 

VII клас, както следва: 

I –II клас III – IVклас V – VII клас 

12:40 – 13:10 ч. 13:15 – 13:40 ч. 14:00 – 14:20 ч 
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