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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Раздел I 

Предмет на указанията 

 

Чл.1. При невъзможност да се осъществява присъствено обучение в условията          

COVID-19, както и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на           

присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства се преминава към работа         

от разстояние  и обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). 

Чл. 2. (1) Настоящият Правилник регламентира реда и начина за работа от разстояние             

и  провеждане на ОЕСР 

Чл. 3. (1) Настоящият Правилник конкретизира правата и задълженията на          

участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите          

педагогически специалисти, както и родителите. 

 

Раздел II 

 

Организация на училищното образование 

 

Чл. 4. (1) Практическото изпълнение на заложените цели на обучението и постигането на             

очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната          

подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен и индивидуален план се             

осъществява по изготвен дидактически план съгласно чл. 48 от ПДУ 
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Раздел III 

Форми и организация на обучение 

 

Чл. 5. (1) Училището създава условия за обучение в електронна среда от разстояние             

ОЕСР за всички ученици от начален и прогимназиален етап. 

(2) Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:  

1. Синхронно ОЕСР/ синхронен урок със синхронно взаимодействие на учителя с           

ученика (поставят се отсъствия и оценки)  

2. Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат              

участието и ангажираността на ученика)  

3. Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете             

на синхронно ОЕСР)  

(3) Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се  

прилага следният приоритетен ред:  

1.Използване на единна платформа за цялото училище GSIUTE 

2. .Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката. 

Чл. 6. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2. т. 1 се осъществява чрез средствата на                

информационните и комуникационните технологии и включва учебни часове и         

консултации, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението. 

(2) Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електрония             

дневник  Shkolo.bg  

(3) При организация на обучението по ал. 1 ученикът и учителят са разделени по              

местоположение, но не непременно и по време. 

(4.) За прилагане на ОЕСР  училището: 

1. разполага с необходимите технически и технологични условия  

2. създава класни стаи в в classroom.google.com и ежедневно публикува учебно           

съдържание. 

3. организира електронното обучение в classroom.google.com при спазване на правилата          

за работа в здравословна и безопасна среда.  
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4. предоставя информация на учениците и родителите по организацията на обучението           

чрез сайта, електронния дневник, имейл, телефон и др. 

5. осигурява защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността  

на информацията в електронна среда.  

6. събира база данни с актуални персонални профили и имейли на учениците с домейна              

на училището. 

 

Раздел  IV 

Права и задължения на педагогическите специалисти 

Чл. 7. (1) Педагогическите специалисти осъществяват ежедневно не по-малко от 5           

астрономически часа обща работа, в това число организация, подготовка на учебно           

съдържание, обучение, комуникация с родители. 

(2) Извършената работа се отчита ежедневно  с чек-лист по образец гугъл формуляр 

(3) Разпределението на работата по ал. 1 е: 

1. Организация:  

1.1.планиране на учебното съдържание, което ще се предоставя в периода на обучение в             

електронна среда от разстояние. 

1.2. броят на темите следва да отговаря на броя учебни часове седмично по учебен план 

1.3. качване на информация във виртуалните класни стаи и отчитане на взетото учебно             

съдържание по теми и дни в електронния дневник 

1.4. Учебните ресурси следва да са достъпни до потребителите и съобразени с възможностите             

на учениците. Учителят подбира учебно съдържание, което да предоставя необходимите          

знания, умения и отношение разбираемо и съобразно очакваните резултати. Задължително          

ползва учебните комплекти и помагала, с които учениците работят. 

2. Подготовка на учебно съдържание 

2.1. Структурата на предоставеното учебно съдържание включва: 

 - дата на изпълнение 

- име, фамилия и длъжност на преподавателя 
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- клас 

- учебен предмет: 

- тема 

- знания, умения, отношения 

- упражнения  и задачи за усвояване  

- Форма за обратна връзка за резултатите от обучението чрез Google forms, при преценка на               

учителя съобразно учебното съдържание и възрастовите особености на учениците 

- За учениците със специални образователни потребности се създава виртуална класна           

стая с до 12 ученици, приоритетно се ползват тренировъчни интерактивни          

обучителните ресурси /тестове, създадени от ЕПЛР, за да бъдат идентифицирани          

най-добре конкретните потребности на учениците. 

3. Обучение 

3.1 ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.  

3.2. дистанционни учебни часове и консултиране се реализират по утвърден график чрез            

виртуална класна стая/ Hangouts Meet, Classroom  и други, предоставени от училището. 

3.3 Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия се реализира с подкрепата            

на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и ”Организационен екип за подкрепа при              

осъществяването на ОЕСР 

4. за дейностите по т. 1,2 и т. 3 със заповед на директора се сформира “Екип за подкрепа при                   

осъществяването на ОЕСР” за консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на           

образователни дефицити чрез онлайн консултации, цел техническото обособяване на         

дигиталното пространство, създаването и качването на учебното съдържание.цел техническото         

обособяване на дигиталното пространство, създаването и качването на учебното съдържание,          

осигуряване на възможност за наблюдения на уроци на своята или друга паралелка от същото              

училище, което да подпомогне учениците, отсъстващи по уважителни причини, в процеса на            

самоподготовка. 

5. Организационен екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР - зам.-директори УД,            

зам.-директор АСД, ръководител направление ИКТ, педагогически съветник, логопед,        

психолог-платформата за педагогическо взаимодействие между специалисти, учители,       
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родители и ученици чрез приложенията на GSUITE и техническото обособяване на дигиталното            

пространство, създаването и качването на учебното съдържание. с цел поддържане на добър            

психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. 

6. Заместник-директорите по учебна дейност изготвят списък със заместващи учители и на            

учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР  

7. Педагогическите специалисти предоставят допълнително обучение по учебни        

предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за             

преодоляване на образователни дефицити на ученици в самостоятелна форма на          

обучение. 

8. Педагогическите специалисти реализират индивидуални учебни часове с ученици в          

индивидуална форма на обучение, часове се осъществява от разстояние в електронна           

среда.  

9. Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и            

комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. 

4. Комуникация 

4.1. комуникация с ръководство, комуникация с родители и ученици в електронния           

дневник, по имейл, телефон, социални групи за ученици, които нямат условия за            

електронно обучение – съобщения до родители и ученици, обратна връзка, указания,           

оценяване, консултиране 

4.2 организационните задачи, седмичните оперативни дейности, както и педагогически         

съвети, се организират от зам.-директорите УД, чрез видео среща с екипа,           

регламентира в ден понеделник, начален час: 16:00-16:30 ч. 

Чл. 8. (1) Задължително всеки работен ден регулярно следи комуникацията на личния            

си служебен имейл и на екипния служебния имейл за педагогическите специалисти и            

отговаря при необходимост за обратна връзка. 
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1. Изпълнява указания и поставени задачи, възложени от директора или         

зам.-директора чрез имейл на персоналната и/или служебна екипна електронна         

поща. 

2. Предоставя актуален мобилен телефон за комуникация в рамките на работния          

ден и приема телефонни обаждания от директора или зам.-директорите. При          

особенни случаи, каквито регламентира този правилник и извън рамките на 5           

часа, както и в почивни дни. 

3. Запознава се и изпълнява заповеди на директора, публикувани в екипен диск           

„заповеди на директора / или изпратени на персоналния и/ или екипен служебен            

имейл 

Чл. 9. (1) Разпределение на работното време: 

1. За учители в начален етап на образование / 9:00 – 11:00 часа – обучение в                

classroom.google.com, съгласно график за дневно разписание по учебни предмети и          

учебни часове  

ЦОУД/ 13:00 – 14:00 часа – обучение в classroom.google.com съгласно график за            

дневно разписание по дейности от ЦОУД 

ПЕ/ 10:00 – 13:00 часа – обучение в classroom.google.com, съгласно график за            

дневно разписание по учебни предмети и учебни часове  

2. 13:00 – 15:00 –  организация  и подготовка на учебното съдържание  

      3. 15:00 – 16:00 – комуникация с родители, ученици, ръководство, оперативки 

Чл. 10. (1) Учебното съдържание по чл. 6 , ал. 3, т. 2 се контролира от                

зам.-директорите по учебна деност. 

(2) Отговорник за публикуване и организирането по направление във виртуалната          

класна стая на образователни ресурси е ръководителят направление ИКТ. 

(3) Ръководителят направление ИКТ създава персонален акаунт на всеки         

новозаписан ученик и го свежда до знанието на класния ръководител. 
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(5) Зам.-директорите УД и РНИКТ въвеждат в електронен дневник, седмично          

разписание, дневно разписание с продължителност съгласно чл. 14 в зависимост от           

възрастта и уменията за саморегулация на учениците при преминаване в ОЕСР. 

(6) Зам.-директорите УД и РНИКТ разработват алтернативни седмични разписания         

за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени             

под карантина. 

(7) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности, както и час на              

класа, се провеждат асинхронно чрез публикувани обучителни ресурси без         

реализиране на синхронно обучение по чл. 5. (2), т. 2. 

Чл. 11. (1) Заместник-директорите осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение          

на задълженията на педагогическите специалисти като ги информират своевременно за          

необходимостта от редакция и корекции. 

Чл. 12. (1) Директорът на училището ръководи цялостната дейност на училището           

съгласно настоящите правила и изпълнява всички функции съгласно чл. 106 от           

ПДУ. 

(2) Директорът на училището планира, организира, контролира и отговаря за          

образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от          

учениците в периода на работа в извънредни условия. 

Раздел  IV 

Права и задължения на учениците 

 

Чл. 13. (1) Правата на учениците са регламентирани м чл. 119 от ПДУ и са в сила за                  

настоящия правилник. 

(2) Получават достъп до училищните образователните сайтове, както и до виртуалните           

класни стаи в classroom.google.com. Достъпът се изпраща чрез електронния дневник          

„Съобщения“ от класните ръководители. 

Чл. 14. Организация на учебното време и задължения на учениците 

(1) Учебната седмица е от понеделник до петък 
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(2) дневното разписание е, както следва: 

Дневно разписание при провеждане на ОЕСР 

във виртуална класна стая  

 

УЧЕБЕН ЧАС V– VII  клас 

Първи 
 

10:00 – 10:25 

Втори 
 

10:30 – 10:55 

Трети 
 

11:00 – 11:25 

Четвърти 
 

11:30 –  11:55 

Пети 
 

12:00 – 12:25 

Шести 
 

12:30 – 13:00 

*Консултациите с педагогическите специалисти се осъществяват съгласно график ,         
публикуван в Google календар във всяка виртуална класна стая 
Присъствието във видеоконферентно обучение се осъществява чрез приложението        
Hangout G Suite 
 

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД I – IV  клас 

Първи 
 

09:00 – 09:25 

Втори 
 

09:30 – 09:55 

Трети 
 

10:00 – 10:25 

Четвърти 
 

10:30 –  10:55 

Индивидуална самоподготовка на ученика 
 

11:00 – 12:00 

Организиран отдих/обяд/ 
 

12:00 – 13.00 

 
Самоподготовка с подкрепата на   
педагогически специалист от  ЦОУД 
 

13.00 – 13:25  

Занимание по интереси с подкрепата на   
педагогически специалист от  ЦОУД 

13.30 – 14.00 
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*Консултациите с педагогическите специалисти се осъществяват съгласно график ,         
публикуван в Google календар във всяка виртуална класна стая.  
Присъствието във видеоконферентно обучение се осъществява чрез приложението        
Hangout G Suite 
. 

Раздел  IV 

Права и задължения на родителите 

Чл. 15. (1) Контролират, стимулират и осигуряват активност на учениците при           

дистанционна форма на обучение и изпълнение на задълженията им в домашни           

условия, както и спазването на дневното разписание. 

(2) Формират у децата им отговорно и дисциплинирано поведение и отношение към            

ученето. 

Чл. 16. (1) Информират класния ръководител за възможността на провеждане на           

обучение в домашни условия – техническа осигуреност, интернет връзка. 

Чл. 17. (1) Следят комуникацията на електронния дневник и на сайта на училището. 

Чл. 18. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се           

осъществяват чрез електронния дневник, сайта на училището, електронната поща,         

както и чрез предоставен телефон за връзка.  

Чл. 19. (1) Родителите своевременно получават информация за успеха и развитието на            

децата им в образователния процес в условия на извънредни ситуации, налагащи           

електронно обучение в домашни условия. 

 

Раздел  V 

                               Допълнителни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Раздел IV Права и задължения на педагогическите специалисти се отнася за всички              

длъжности на педагогическите специалисти. 

§ 2. При непредставен чек-лист за изпълнение на работа в домашни условия не се              

полага възнаграждение. В случая се прилагат разпоредбите на КТ за неизпълнение на            

задължения по трудово правоотношение. 

§ 3. Настоящият правилник подлежи на изменение и допълнение по реда на            

утвърждаването му. 
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§ 4. Настоящият Правилник за работа и обучение от разстояние в електронна среда             

следва да се сведе до знанието на родителите и учениците чрез публикуване на сайта на               

училището раздел „Училищни документи“. 

§ 5. Настоящият Правилник за работа и обучение от разстояние в електронна среда се              

приема с решение на ПС и се съгласува с Обществения съвет към училището.             

Утвърждава се със заповед на директора 
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