Правила за работа на УЦ „Регалия“
през учебната 2022/2023 г.
Учебен център „Регалия“ започва учебната година на 17 септември. На сайта на учебния
център (regalia.bg) се публикува датата на следващото занятие на текущите курсове.
Учениците ще влизат в сградата на училището през входа на бул. „Никола Й. Вапцаров“
47 десет минути преди началото на часовете им чрез индивидуална карта за достъп. След
приключване на занятията излизането се извършва от същото място.
Не се допуска влизане на родители в сградата на училището.
I. Изисквания към учениците, свързани с учебния процес
1. Учениците трябва да посещават редовно учебните занятия, да пристигат навреме
в класната стая (5 минути преди началото на часа), готови за час, което означава:
• всички ученици да са по работните си места (по един на чин);
• извадили тетрадката си за работа в час, свитъка и допълнителните помагала по
съответния предмет, а за часовете по математика – и чертожните инструменти;
• отдясно на чина да е поставена домашната работа.
2. В часовете учениците трябва да:
• пазят тишина и да не разговарят с другите ученици по въпроси, извън учебното
съдържание;
• пишат в тетрадки, а не на отделни листове. Материалите, раздадени на отделни листове, да се съхраняват в папки;
• записват всичко, написано на дъската или диктувано от преподавателя;
• задават въпроси при неразбиране.
3. Подготовката вкъщи трябва да започне навреме, не в края на седмицата и в никакъв случай да не се извършва през нощта. Препоръчваме:
• първо, прочитане на преподаденото в клас и пререшаване на задачите;
• второ, изпълняване на домашната работа;
• за часовете по литература препрочитане на творбата, която ще се изучава на
следващото занятие;
• при наличие на време през седмицата, работа с допълнителните помагала.
4. Домашните работи – изисквания и препоръки:
• домашните се пишат на листове формат А4;
• на 1-вия лист ученикът записва името, курсовия номер и групата си;
• задължително се записва номерът на задачата или на теста, които се решават;
• домашните се предават на следващото занятие (или на посочена дата). Преподавателят се освобождава от задължението да проверява домашни работи,
предадени със закъснение;
• домашните са задължителни за изпълнение и са част от обучението;
• домашните се съхраняват в папки.
5. Учениците са длъжни да опазват училищната собственост – учениците не драскат,
не рушат, не чупят. При нарушаване на това изискване, ученикът се предупреждава, а след това – изключва от курса. Навсякъде в училището (стаи и коридори)
са поставени камери за наблюдение.
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II. Правила за създаване на безопасна среда при провеждане на занятията в условията на Ковид-19
1. Мерки от страна на учебния център:
• осигуряване на дезинфектанти;
• поставяне на течен сапун в санитарните помещения;
• редовно проветряване на класните стаи;
• контрол върху правилното носене на маски в общите части (фоайета, стълбища,
коридори и санитарни възли);
• при наличие на някой от симптомите на Ковид-19 учителят, който има час с
ученика, информира ръководството на учебния център. Следва обаждане на
родителя/настойника, съпровождане на ученика до фоайето на първия етаж,
където се изчаква пристигането на родителя;
• при необходимост онлайн формат на някои събития (родителски срещи и информационни срещи за разясняване процедурата на кандидатстване в края на
7. клас);
• учебният център е в правото си при необходимост да променя формата на обучение на групите от присъствена в дистанционна и обратно;
• за дистанционно обучение школата ще използва единна електронна платформа;
• навременно информиране при промени в правилата.
2. Задължения на учениците:
• да носят маски в общите помещения. Маските трябва да покриват носа и устата. Учениците са отговорни да носят свои маски, както и други лични предпазни средства по тяхно желание;
• да мият старателно ръцете си с вода и сапун;
• да използват дезинфектант и/или антибактериални кърпички за еднократна
употреба;
• винаги да спазват дистанция по време на междучасието, при влизане и излизане от училището;
• да се движат по коридорите от дясната страна по посока на движението;
• да избягват контакт с ученици от други групи;
• при наличие на симптоми веднага да сигнализират ръководството;
• да бъдат отговорни към себе си и околните (да не идват на курс, ако имат температура, възпалено гърло, хрема, кашлица и др.).
Носенето на маски в класните стаи от учениците е по разпоредбите на Здравното
министерство.
3. Задължения на родителите:
• да осигурят висококачествени маски и други предпазни средства на децата си
и да им напомнят да ги носят правилно;
• да не изпращат детето си на курс, ако вече е болно;
• да вземат детето си при установяване на симптоми.
Учебен център „Регалия“ запазва правото си да изменя настоящите правила.
Управител: Галина Ушатова
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