График за освобождаване на училища и училищни
заведения (валиден от 30. 4. 2020 г.)
понеделник
20 април
27 април

Висши учебни заведения
(научни и академични
институции) - индивидуални
дейности за студенти през
последната
година на обучение, винаги до
максимум 5 души. Това се
отнася напр. за индивидуални
консултации или изпити,
особено държавни изпити на
бакалавърски и магистърски
програми или държавни изпити
за придобиване на
професионална квалификация.
Също така ще бъде възможно
да посетите библиотека или
учебна зала поотделно, но само
за целите на получаване или
връщане на учебната
литература.
От 27 април гореизложеното
важи и за други курсове на
обучение във висши учебни
заведения – но отново до
максимум 5 души за нуждите
на консултации, изпити,
клиничното/практическото
обучение и практика.

понеделник
11 май

Ученици от последен клас на средните
училища, консерваториите
и висшите професионални училища – за целите
на подготовката за зрелостния изпит, изпита за
завършване или за абсолуториум - максимум 15
ученици
Учениците от 9 клас на основните училища –

изключително за целите на подготовката за
приемни изпити за образование в средните
училища – максимум 15 ученици
Студенти от всички курсове на обучение във
висши учебни заведения – максимум 15
ученици (ограничението не важи за
клиничното и практическото обучение и
практика)
Обучението в основните училища по изкуства и
езиковите училища с право на държавен изпит
по език, едногодишните курсове по чужди
езици с ежедневни уроци – максимум 15
ученици
Дейности на центровете за свободно време –
групи от максимум 15 участници
- Редовно обучение
в училищата на детските домове с
училище, в образователните
и възпитателните колонии.
Обучение в училищата на медицински
заведения.

понеделник
25 май

Възможност за лично
присъствие на ученици от
1-ва степен на основните
училища и техните
организирани дейности и
извънкласни занимания
с незадължителен характер
под формата на училищни
групи
- максимум 15 ученици в
група (едно дете
на чин), без възможност за
промяна на състава на
групите.

най-рано
от 1 юни

Възможност реализиране на
зрелостни
и завършителни изпити и
абсолуториум в
консерваториите и висшите
професионални училища.

Ограничена
възможност за
реализиране на
практическото
обучение (професионално
обучение) в средните
и професионалната
подготовка във висшите
професионални училища
- условия, подобни на
училищните групи.

юни

Възможност за
реализиране на
общодържавни приемни
изпити за образование в
средните училища
и специални приемни изпити на
отделни средни училища .
Реализиране на
консултации или
спорадични образователни
дейности в по-малки
групи ученици
от 2-ра степен на основните
училища и средните
училища, по ключови
предмети и под формата
на час на класа.

