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ПРАВИЛА 

ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 

ГОДИНА  

ОУ „Тодор Каблешков“ - Пловдив 

Раздел I  

Общи положения 

1. Настоящите правила определят: 

1.1. условията за превключване от присъствено обучение към обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС), както и реда и начина на 

организацията и провеждането му през учебната 2020/2021 година в 

условията на COVID-19; 

1.2. мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние; 

1.3. допълнително обучение и обща подкрепата за ученици, пропуснали 

присъствени учебни занятия. 

2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на: 

2.1.  бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние; 

2.2. непрекъснатост и ритмичност на обучението при карантиниране на 

ученик, на паралелка, на ученик със здравословни проблеми или от 

рискова група или пропуснал присъствени учебни занятия; 

2.3. усвояване на знания и придобиване на компетентности по отделните 

учебни предмети без необходимост от преструктуриране на учебен 

материал при възстановяване на присъственото обучение; 

2.4. възможност за преодоляване на пропуснат учебен материал; 

2.5. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране; 

2.6. непрекъснатост на оказваната на учениците подкрепа за личностно 

развитие. 

3. Правилата за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние са 

приложими за: 
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3.1. учениците от една паралелка, по решение на РЗИ : 

а)  в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката; 

б) учител с положителен резултат от PCR тест. 

3.2. учениците от няколко или всички паралелки в училището, поставени под 

карантина по решение на РЗИ ; 

3.3. ученик, карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен 

PCR тест на член от домакинството му. 

3.4.учениците от отделни паралелки, в резултат на положителен PCR тест и 

отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, при 

осъществен близък продължителен контакт на учителя с учениците от повече 

паралелки;  

3.5.учениците от училището при обявяване от компетентните органи в 

населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в 

случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства в населеното място, 

региона или цялата страна; 

3.6. за отделни ученици след подадено заявление и спазване на изискванията на 

чл.40а, ал.3 и ал.4 от Наредба № 10/2016г. за организция на дейностите в 

училищното образование 

 3.7.Учениците се завръщат обратно в училище и обучението им продължава в 

присъствена форма след отпадането на основанието за преминаване към  

обучение в електронна среда от разстояние: 

- след отпадането на карантината – за учениците по т. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4;  

- с изтичането на срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства – учениците по т. 3.5 ; 

- с изтичането на 30 дневния срок  – за учениците по т. 3.6. 

Раздел II 

Подготвителни мерки 

4. Определяне на Организационен екип при преминаване към обучение в 

електронна среда от разстояние с включен учител по ИТ и членове на 

комисията по изготвяне на седмично разписание. 

5. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на обучение в 

електронна среда от разстояние, в който е включен ЗДУД. 

6. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, 

когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина. 

7. Определяне на различна продължителност на дистанционните учебни часове, в 

зависимост от разпоредбите на Наредба №10 за организация на дейностите в 
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училищното образование: 

8. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения 

и възможности да осъществяват ОРЕС (в т.ч. студенти от висшите училища, 

обучавани за учители, пенсионирани учители, регистрирани в БТ и др.). 

9. Събиране и изготвяне на база данни с актуални профили и имейли на 

учениците. 

10. Определяне на учителите, които разполагат с техническа и технологична 

възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат 

в рискова група и имат желание да се включат в реализацията на дистанционна 

форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в 

електронна среда от разстояние. 

11. Подаване към РУО на информация за учителите, които разполагат с 

техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, 

позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание и може 

да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение. 

12. Публикуване на интернет страницата на училището и запознаване на 

учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с 

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и 

с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в 

онлайн среда.  

Раздел ІІІ 

Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние 

13. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява при осигурена 

защита на личните данни на учениците и на учителите и гарантирана 

сигурност на информацията в електронна среда. 

14. След ориентирането в общите, познати и използвани платформи и приложения 

от страна учители и ученици, е избрана за цялото училище единна платформа 

G-Suite за образованието към домейна на училището kableshkov.com за 

осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние и 

комуникация. 

15. Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията се 

осъществяват: 

15.1. Чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, което 

включва дистанционни учебни часове при спазване на седмичното 

разписание и дневния режим, самоподготовка, текуща обратна връзка за 

резултатите от обучението, оценяване, поставят се отсъствия; 

15.2. Чрез несинхронно обучение от разстояние в електронна среда, което 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
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включва дистанционни учебни часове с наблюдение на урок, без 

взаимодействие с учителя и с останалите ученици,  като камерата в 

реалната класна стая задължително е насочена към учебната дъска и/или 

към учителя, но не и към учениците, поставят се отсъствия 

15.3. Чрез предоставяне на материали на хартия – само по изключение ако 

ученикът не разполага с технически средства и/или липсва подкрепяща среда в 

къщи, което възпрепятства нормалното протичане на учебният процес от 

разстояние в електронна среда. Възможно е оценяване, не се поставят отсъствия. 

16. Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка 

при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да 

надвишава: 

- двадесет минути за начален етап 

- тридесет минути за прогимназиален етап 

17. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове са с продължителността на часовете от дневното разписание на 

паралелката. 

Раздел IV 

Организация на обучение в електронна среда от разстояние 

18. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява от учителите в 

училището, в което се обучават учениците или от определените в списъка по т. 

9 заместващи учители. 

19. Във времето за обучението от разстояние в електронна среда учителите 

своевременно предоставят на учениците линк към Google Meet във 

виртуалната класна стая на паралелката в G-Suite към домейна на училището. 

20. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и 

технологични условия за участие в обучението от разстояние в електронна 

среда, а когато той е непълнолетен – те се осигуряват от родителите му. 

21. За учениците от паралелка, поставена под карантина, ОРЕС се осъществява по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината.  

22. В случаите, когато карантината е във връзка положителен PCR тест на учител, 

ОРЕС на учениците от паралелката се провежда от заместващ учител по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината.  

23. За учениците от няколко или всички паралелки в училището, поставени под 

карантина по решение на РЗИ, ОРЕС се осъществява по утвърденото седмично 

разписание за периода на карантината. 

24. За учениците от отделни паралелки, поставени под карантина в резултат на 

положителен PCR тест на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 

ОРЕС се осъществява по утвърденото седмично разписание за периода на 

карантината. Ако реално са спазени задължителните мерки за ограничаване 
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рисковете от разпространение на вируса и в процеса на обучение са изпълнени 

изискванията за носене на защитна маска на лицето/предпазен шлем и за 

физическа дистанция без осъществяван контакт, обучението на учениците от 

тези паралелки  може да продължи присъствено в училище със заместващ 

учител. 

25. Обучение в електронна среда от разстояние се организира и осъществява за 

учениците от училището по утвърденото седмично разписание за периода на 

обявена от компетентните органи в населеното място, региона или страната 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени 

обстоятелства.   

26. При невъзможност на ученик  по т. 22 да бъде осигурено наблюдение на урока 

на съответната паралелка, компенсирано обучение в електронна среда от 

разстояние се осъществява, като се допуска:  

26.1. предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с 

подкрепата на медиатор. 

27. Учителите организират и провеждат ОРЕС в рамките на уговорената 

продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 

работното време за отчитане на деня като работен са необходими не по-малко 

от 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, 

или не по-малко от 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) 

при работна седмица от 5 работни дни. 

28.  Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес 

в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал.1, 3 и 5 от 

ЗПУО, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на 

общината, след заповед на министъра на образованието и науката обучението 

на учениците, записани в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана 

форма на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда – синхронно, чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

29. По избор на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО и при наличие на 

необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в 

електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за 

ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана 

форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по 

здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не 

може да посещава училище. 

30. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на 

необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, 
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индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да 

се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната 

епидемична обстановка: 

28.1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

28.2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с 

които той живее на един адрес; 

28.3.  по избор на ученика или родителя при условията а чл.12, ал.2 от ЗПУО и след 

разрешение на началника на регионалното управление на образованието. 

29. Обучението от разстояние в електронна среда при случаите по т. 27  и т.28 се 

осъществява, както следва: 

29.1. ученикът участва в уроците, проведени в реално време, несинхронно – 

дистанционните часове включват наблюдение на урок без 

взаимодействие с учителя или останалите ученици; 

29.2. учителят взаимодейства само с учениците от реалната класна стая; 

29.3. часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание и дневен 

режим на паралелката; 

29.4. материалите/насоките/задачите за часовете по ФВС и спортни дейности 

се изпращат от учителя през Google Classroom за ползване/изпълнение от 

ученика 

29.5. текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото 

оценяване е осъществяват индивидуално при синхронно взаимодействие 

на учителя с ученика от разстояние в електронна среда 

29.6. на съответния ученик се предоставят консултации и обща подкрепа за 

преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа 

подкрепа. 

 30. За осъществяване на обучение в електронна среда от разстояние родителя на 

ученика попълва декларация, с която се задължава: 

30.1. Да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценното 

участие на ученика в обучението; 

30.2. Да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението 

от разстояние в електронна среда и да се осведомява за участието, успеха и 

развитието на ученика 

30.3. Да съдейства за спазване на правилата за провеждане на обучението в 
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електронна среда, което организира училището 

30.4. Да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява 

училището за отсъствие на ученика по уважителни причини 

30.5. Да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за 

изграждане на навици за самостоятелно учене 

31.  В случаите, когато училището не може да осигури провеждането на 

дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна 

среда могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на 

образованието училище, което предлага такова обучение или организира 

дистанционна форма на обучение.  

32. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 

оценяване. 

33. За обучение от разстояние в случаите по т.27, т.28.1. и т.28.2.се прилага 

следната процедура: 

33.1. ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО подава заявление до директора, 

към заявлението се прилага декларация са осигурени условия за провеждане на 

обучението и медицински документ. 

33.2. при възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна 

среда директора информира родителя за това не по-късно от следващия работен 

ден след подаване на заявлението или в същия срок изпраща документите на 

началника на РУО за проучване на възможностите друго училище да осигури 

обучението 

33.3. началника на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни дни от 

дадата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на 

обучение в друго училище 

33.4. за включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда 

директора издава заповед 

34. За обучение от разстояние в случаите по т.28.3. се прилага следната процедура: 

34.1. ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО  подава заявление чрез 

директора на училището до началника на регионалното управление по 

образованието, с приложена към него декларация за осигурени условия за 

провеждане на обучението 

34.2. в деня на подаване на заявлението, директора ги изпраща до началника на 

РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – гр. ПЛОВДИВ 

4015 ул.“Елена” № 6; тел: 032/642 951, 032/642 938; е-mail:ou.pl@kableshkov.com 

www.kableshkov.com 

 

процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученика се е 

обучавал в същото училище. 

34.3. началника на РУО разрешава обучение от разстояние въз основа на 

информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на 

обучение за предходната учебна година и до момента и уведомява родителя и 

директора на училището, в които е записан ученика в срок от 3 работни дни от 

датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на 

обучението. 

34.4. след получено разрешение от началника на РУО за включване на ученика в 

обучение от разстояние в електронна среда директора издава заповед 

35. Обучението разстояние в електронна среда в случаите по т.27 и т.28 започва до 

7 работни дни, от датата на подаване на заявление при възможност да се осигури и 

при писмено съгласие на родителя за организацията на обучението от разстояние, 

която училището може да осигури по учебните предмети от училищния учебен 

план. 

36. До решаване на въпроса за преминаване към от разстояние в електронна среда в 

случаите по т.27 и т.28 ученикът може да не посещава присъствени учебни занятия, 

а училището в което е записан му осигурява обща подкрепа от разстояние в 

електронна среда по съответните учебни предмети. 

37. Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по т.27 и т.28 се 

прекратява: 

37.1. при желание на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО 

37.2. при повече от 5 учебни дни, в които ученика е отсъствал без уважителни 

причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение 

37.3. при неизпълнение на поетите с декларация задължения от родителя  

38. Несинхронното обучение от разстояние в случаите по т.27 и т.28 спира за 

периода на обучение от разстояние в електронна среда на паралелката, в които 

ученика е записан, в случаите на извънредни обстоятелства при които 

присъствения образователен процес в училището е прекратен, както и в случаите 

по чл.105, ал.1, 3 и 5 от ЗПУО като за този период ученика се обучава синхронно с 

паралелката си. 

39. Когато ученик се обучава от разстояние в електронна среда в случаите по т.28  

и обучението се провежда в училището, в което е записан, училището осъществява 

дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и оценяването по 

учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, а при 
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възможност и по раздел В. 

40. В случаите по т.28, когато ученик се обучава синхронно от разстояние в 

електронна среда от училище определно от началника на РУО, обучението се 

осъществява по учебните предмети от раздел А.  

41. В случаите по т.28, когато ученик се обучава несинхронно обучение в училище 

определено от началника на РУО, училището осигурява наблюдение на уроци по 

учебните предмети от раздел А а взаимодействието, текущата обратна връзка и 

оценяването на ученика се осъществяват от учители в училището, в което е 

записан. 

42. Обучението по учебните предмети от раздел Б на училищния учебен план, а 

при възможност и по раздел В по т.40 и т.41 се осъществява от учители в 

училището, в което е записан ученика. 

43. В случаите по т.41, т.42 взаимодействието, текущата обратна връзка и 

оценяването на ученика се осъществяват синхронно от учителите в училището, в 

които е записан, но не по-малко от 10 часа месечно, разпределени между 

предметите в зависимост от дела им в училищния учебен план. 

44. Документите за завършен клас, етап или степен на образоване се издават от 

училището, в което е записан ученика, въз основа на резултатите от обучението, 

независимо дали то е осъществено от самото училище или от друго определено от 

началника на РУО, като за целта обучаващото училище осигурява достъп на 

училището, в които е записан ученика, доинформацията за отсъствията, текущите, 

срочните и годишните оценки не по-късно от 5 дни от края на първия и втория 

учебен срок. 

45. До края на учебната 2020/2021 година обучението от разстояние в електронна 

среда по т.28 може да се извършва независимо дали е обявена извънредна 

епидемична обстановка. 

 

 

Раздел V 

Подкрепа на ученици, пропуснали учебни занятия 

46. На ученици, страдащи от заболявания, които ги поставят в рискова група от 

COVID-19, се предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната 

година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни 

учебни предмети. 

47.  Допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити се 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – гр. ПЛОВДИВ 

4015 ул.“Елена” № 6; тел: 032/642 951, 032/642 938; е-mail:ou.pl@kableshkov.com 

www.kableshkov.com 

 

осъществяват присъствено и/или синхронно от разстояние в електронна среда 

чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между учебните 

предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план.  

48.  Дейностите от общата подкрепа за личностно развитие  в училище се 

осъществяват доколкото и ако е възможно и от разстояне в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии. 

49. На учениците се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в 

електронна среда. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Правилата са разработени съобразно вида на училището, наличните 

технически и технологични средства, спецификата на учебните предмети и 

учителите, които ги преподават и имат умения и възможности да осъществяват 

ОРЕС. 

§ 2. Правилата са разработени съгласно Нареда за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование и Насоките за работа на системата на училищното образование 

през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19. 

§ 3. Правилата са обсъдени от ПС на 06.10.2020 г., приети са с Решение № ....., 

взето с Протокол № 3/06.10 2020 г. от заседание на Педагогическия съвет на 

училището и са утвърдени със Заповед № РД -10 – 277/01.12.2020г. г. на 

директора. 

§ 4. Правилата може да бъдат изменяне и допълвани по реда, по който е приет и 

утвърден настоящия документ. 

§ 5. След утвърждаването им със заповед на директора на училището, настоящите 

правила се публикуват на интернет страницата на училището и се свеждат до 

знанието на всички участници в образователния процес. 

§ 6. Правилата влизат в сила от 01.12.2020г. 

 

 

 


