
 

Българско училище „Св.Св.Кирил и Методий”, Хага, Нидерландия 
 

Задължения на дежурните родители и на учителите съгласно официалните насоки при Ковид 

 

1. Дежурните родители дават дежурства по предварително доброволно съставен от тях график чрез 

онлайн записване при пом.-директор. При отсъствие се уведомява своевременно пом.-директора на 

училището и по възможност осигуряват свой заместник.  

2. Дежурните родители идват в училището в 13.00 ч. От 13.05-13.30 един деж. родител дежури до 

вратата на учил. двор, един деж. родител – до стълбите в учил. сграда.  

3. Дежурството приключва след изпращане и предаване на децата на родителите след учебните 

занятия в 16.15 ч. и в 17.00 ч. и сдаване на сградата.   

4. Дежурните родители отговарят за биене на звънеца. Биене звънец - само в начало и в края на уч. 

занятия - в 13.30 ч. и в 17.00 ч. Дежурен родител може за кратко да замести учител при належащо 

излизане на учителя от час.  

5. Учителите по класове и деж.родители контролират поведението на децата и реда в сградата и на 

двора през междучасията.  

6. През междучасията всички деца напускат класните стаи под ръководството на учителите и играят на 

двора при хубаво време. При лошо време децата остават в класовете с учителите. Деж. родител и 

пом.-директор отговарят за реда при стълбите.  

7. По време на учебните часове дежурните родители дежурят във входното помещение и контролират 

достъпа в училището. Те не допускат достъп в сградата на външни лица.   

8. След приключване на учебните  занятия учителите изпращат учениците /ПГ1–5 клас/ до уч. ограда и 

там ги очакват родителите. Дежурните родители не допускат  деца да  излизат от училището и от 

двора без учител/родител.   

9. Училището приключва учебния ден, след като всички ученици са взети от родителите им – 

отговорници – пом-директор и деж. родители. 

10. Учителите отговарят за реда в кл. стаи след учебния ден. ПД и деж.родители проверяват след 

учебните занятия класните стаи. Деж. родители подреждат и отговарят и за реда и чистотата във 

входното помещение и кухнята   

11. Дежурните учители и родители своевременно съобщават на директора констатирани нарушения.  
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