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 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Раздел I 

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

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и           

комуникационните технологии при преустановяване на присъственият образователен       

процес на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на           

обучение. 

Чл. 2. (1) Настоящият Правилник регламентира всички дейности от образователния          

процес и изпълнението на учебни планове на паралелки за учениците от I - VII клас,               

обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, извършвани в           

електронна среда от разстояние. 

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

в образователния процес – учениците, родители и педагогически специалисти. 

Чл. 4. (1) Настоящият Правилник конкретизира 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 чрез изготвен          

дидактически план съгласно чл. 48 от ПДУ. 

Чл. 5. (1) Настоящият Правилник кореспондира с “Алгоритъм за превключване към           

обучение в електронна среда от разстояние и правила за организиране на           

образователния процес при ОЕСР към “Правилник за дейността на ОУ „Димитър           

Талев”, гр. Пловдив за работа при учебна година в условията на COVID-19 и при              

извънредни обстоятелства. 

 
 

 

Раздел II 

Организация на учебния процес 
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Чл. 6 (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. 

(3) Организацията за цялостния образователен процес е съгласно заповед на директора. 

чл. 7 (1) Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките             

между тях, както и продължителността на дейностите при целодневна организация на           

учебния ден определят дневното разписание за провеждане на учебните         

часове/дейности в електронна среда и се оповестява на електронната страница на           

училището. 

(2) Съобразно етапа на обучение и вида на паралелката, дневните разписания може да             

са повече от едно. 

Чл. 8. (1) Организация на учебното време 

(2) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната             

седмица. 

(3) Дневното разписание е съгласно Приложение № 1/ Приложение №          

2/Приложение № 3 

(4) Продължителността на дистанционния учебния час при синхронно обучение от          

разстояние в електронна среда е: 

1. двадесет минути - в началния етап. 

2. тридесет минути - в прогимназиалния етап. 

(5) Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане на            

урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или              

извън урока. 

Чл. 9. (1) Директорът създава условия за обучение в електронна среда от разстояние             

/ОЕСР/ за всички ученици от начален и прогимназиален етап.  

Чл. 10. (1) Обучението се осъществява чрез използване на единна платформа за цялото             

училище G Suite for Education и нейните инструменти: Google Meet, Hangouts и др.,             
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както споделени дискове, електронни служебни пощи, електронен дневник,        

електронните учебници и други електронни образователни ресурси. 

(2) При обучението в електронна среда се отразяват 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  педагогическите специалисти: 

1. разполагат с необходимите технически и технологични условия; 

2. създават класни стаи в в classroom.google.com и ежедневно публикуват учебно           

съдържание; 

3. организират електронното обучение в classroom.google.com при спазване на         

правилата за работа в здравословна и безопасна среда; 

4. предоставят информация на учениците и родителите по организацията на обучението           

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

5. осигуряват защита на личните данни на учениците и сигурността на информацията в             

електронна среда; 

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

домейна на училището и не предоставят паролите на трети лица; 

7. За периода на обучението в електронна среда от разстояние УЧОПСД се провежда             

чрез дистанционни асинхронни учебни часове чрез публикуване на образователни         

ресурси във виртуалната класна стая и съответните задания за учениците; 

8. За периода на обучението в електронна среда от разстояние дейностите по            

организиран отдих и физическа активност се провежда чрез дистанционни асинхронни          

учебни часове чрез публикуване на образователни ресурси във виртуалната класна стая           

и съответните задания за учениците;  

9. За периода на обучението в електронна среда от разстояние за дейностите по             

самоподготовка и/или занимания по интереси се прилага приоритетно възможност за          

разделяне на паралелките на по-малки групи чрез дистанционни синхронни часове. 

9. Часът на класа се провежда, следвайки изпълнението на Годишния план на класния             

ръководител по реда и начина, описани в настоящия документ. 
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10. Консултациите и срещите с родители се провеждат в електронна среда. Класният            

ръководител отчита дейностите за работа с документи и консултиране в електронния           

дневник в модул <ВЧК>; 

11. Класни и контролни работи се провеждат при спазване на утвърдени със заповед на              

директора график за провеждане на контролни и класни работи за първи/ втори учебен             

срок; 

12. Консултациите по учебни предмети се провеждат съгласно утвърден график със           

заповед на директора за първи/ втори учебен срок публикуван в Google календар във             

всяка виртуална класна стая; 

13. Изпълняват се индивидуалните учебни планове на ученици, обучавани в дневна,           

комбинирана и индивидуална форма при стриктно спазване на утвърдените към тях           

седмични разписания и календарни графици; 

14. Изпълняват се графици за обща подкрепа за личностно развитие, съгласно заповед/и            

на директора; 

15. Обучение от разстояние в електронна среда дава възможност за присъствено           

провеждане по изключение на дейности за допълнителна подкрепа за личностно          

развитие на ученици със СОП при заявено желание от родителите съгласно писмо с             

изх.№9105-409/ 08.12.2020 г. на зам.-министъра на образованието и науката. 

16. Изпълняват се Програмите на групите по занимания по интереси; 

17. Изпълняват се графиците за дейността на психолог, педагогически съветник,          

логопед и ресурсен учител съгласно нормата преподавателска заетост; 

18. Организираните олимпиади и състезания се провеждат доколкото е приложимо в           

електронна среда при стриктно спазване на регламентите. 

 

Раздел  III 

Права и задължения на педагогическите специалисти 

 

Чл. 11. (1) Педагогическите специалисти, работещи по трудово правоотношение         

изпълняват служебните си задължения от разстояние в домашни условия в рамките на            

уговореното работно време при стриктно спазване на Правилник за работа и обучение            

от разстояние в електронна среда на ОУ “Димитър Талев”, “Правилника за дейността            
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на ОУ “Димитър Талев” ведно с прилежащите правила и процедури по изпълнението            

му и Правилника за вътрешния трудов ред. 

(2) За времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда           

педагогическите специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа чрез        

дистанционни синхронни учебни часове съобразно седмичното разписание, утвърдено        

от директора. 

(3) За времето на несинхронно обучение от разстояние в електронна среда за            

изпълнение на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се         

приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25              

астрономически часа седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по текуща           

обратна връзка за резултатите от обучението и по оценяване на учениците съобразно            

график за дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването,            

утвърден от директора. 

(4) Отчитането на работата от разстояние за педагогически специалисти,         

осъществяващи синхронно обучение с дистанционни учебни часове става чрез         

отразяване в електронния дневник на всички извършени дейности, възложени им          

като преподавателска заетост, графици за дейността и/ или други задължения          

съгласно длъжностната характеристика. 

4.1. Педагогическите специалисти ежедневно следят и изпълняват       

постъпилата информация и указания в електронните пощи - екипни и          

персонални, както и отразена информация по възлагане на заместване на отсъстващ           

учител в електронния дневник. 

4.2. Поддържат регулярна комуникация с ръководството през целия работен ден. 

4.3. При настъпили промени в организацията на учебния процес, класните          

ръководители незабавно изпращат информация на родителите чрез съобщение от         

електронния дневник. 
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4.4. Запознават се и изпълняват заповеди на директора, публикувани в екипен           

диск „Заповеди на директора или изпратени на персоналния и/ или екипен служебен            

имейл. 

4.5 Педагогическите специалисти спазват стриктно Регламента за защита на         

личните данни.  

(5) Педагогическите специалисти, които извършват работа от разстояние, ползват         

същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни           

условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в           

системата на образователните институции, колективни трудови договори, с каквито се          

ползват, когато работят в помещенията на училището. 

 

(6) Организация на дейностите на педагогическите специалисти:  

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

обучение в електронна среда от разстояние. 

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

план. 

3. публикуване на информация във виртуалните класни стаи и отчитане на взетото           

учебно съдържание по теми и дни в електронния дневник. 

4. класният ръководител публикува и правилата за работа при учебен час в           

електронна среда във виртуалната класната стая на паралелката.  

5. педагогическите специалисти осъществяват комуникация и съдействие на       

родители и ученици относно осъществяване на ОЕСР. 

6. при необходимост от техническа осигуреност, заявена от родителя, класният         

ръководител входира доклад до директора за обезпечаване на обучението от          

разстояние на ученика/учениците с персонално устройство и/или интернет        

свързаност. 

(7) Всички педагогически специалисти провеждат дистанционни синхронни учебни        

часове/ дейности във виртуалните класни стаи при следния установен ред: 

1. Създаване и публикуване на материал/ задание/ задание с тест/ въпрос. 
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2. Генериране на връзка в Google Meet за провеждане на учебен час/ дейност и             

публикуване в потока на виртуалната класна стая. 

3. Педагогическите специалисти стимулират активност на учениците при       

изпълнение на задълженията им в домашни условия. 

4. Педагогическите специалисти изискват обратна връзка от всеки отделен ученик         

относно начина му на справяне с поставените задачи и възникнали затруднения           

при самоподготовка.  

5. Педагогическите специалисти поставят задачи, формиращи функционална      

грамотност, критично мислене и меки умения. Прилагат проектно-базирано        

обучение съобразно целите и търсените резултати от умения и компетентности          

за учениците. 

6. За периода на обучение в електронна среда на учениците са поставят оценки за             

постигнатите резултати от обучението и се отразяват отсъствия по уважителни          

или неуважителни причини, администрирани съобразно регламентирания срок в        

Правилата за работа с електронен дневник. 

(8) Учебните ресурси следва да са достъпни до потребителите и съобразени с            

възможностите на учениците.  

(9) Учителят подбира учебно съдържание, което да предоставя необходимите знания,          

умения и отношения разбираемо и съобразно очакваните резултати. Задължително         

ползва учебните комплекти и помагала, с които учениците работят. 

(10) Присъствието във видеоконферентни обучения се осъществява чрез приложението         

Hangout G Suite. 

Чл. 12 (1)  Подготовка и публикуване на учебно съдържание: 

1. Структурата на предоставеното учебно съдържание включва: 

● дата на изпълнение 

● име, фамилия и длъжност на преподавателя 

● клас 

● учебен предмет 

● тема 
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● знания, умения, отношения, очаквани резултати 

● упражнения  и задачи за усвояване/ домашна работа 

● форма за обратна връзка за резултатите от обучението чрез Google forms, при            

преценка на учителя съобразно учебното съдържание и възрастовите особености         

на учениците 

(2) Структурата съгласно чл. 9, ал.1, т. 1 се публикува в работа в клас на               

съответната класна стая в същата последователност. 

2. 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. Педагогическите специалисти реализират индивидуални учебни часове с       

ученици в индивидуална и комбинирана форма на обучение, часове се          

осъществява от разстояние в електронна среда. 

4. При необходимост от заместване на отсъстващ педагогически специалист и         

техническа възможност, се прилагат разпоредбите на чл. 40в, т. 5 от Наредба            

№10 за организация на дейностите в училищното образование,изм. и доп.ДВ.          

бр.92 от 27 Октомври 2020 г., а именно по даден учебен предмет при             

отсъствието на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг           

учител. 

Чл. 13. (1) Учебното съдържание, урочните статии и обучителните ресурси по чл.            

9 се контролират от зам.-директорите учебна дейност. Заместник-директорите        

осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение на задълженията на        

педагогическите специалисти като ги информират своевременно за       

необходимостта от редакция и корекции. 

(2) Ръководителят направление ИКТ координира всички дейности по създаване,         

организиране, поддържане и архивиране на виртуалните класни стаи и оказва          

методическа подкрепа на педагогическите специалисти и пълно съдействие на         

заместник-директорите УД. 
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(3) Ръководителят направление ИКТ създава персонален акаунт на всеки         

новозаписан ученик и го свежда до знанието на класния ръководител. 

(4) РНИКТ въвежда в електронен дневник - седмично разписание, дневно          

разписание. 

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

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

под карантина. 

 

Раздел  IV 

Права и задължения на учениците 

 

Чл. 14. (1) Правата и задълженията на учениците са регламентирани съответно чл. 119             

и чл. 120 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 чрез персонални служебни имейли с домейна на           

училището. Достъпът се изпраща от класните ръководители до родителите чрез          

електронния дневник модул  „Съобщения”. 

(3) Не предоставят информация за потребителски имена и пароли на трети лица за             

профили от типа @edu.mon.bg и/ или @ou-dtalev.info. 

(4) Незабавно уведомяват класния ръководител при съмнение за кражба или          

компрометиране на профил.  

(5) Спазват Правила за поведение при осъществяване на синхронна комуникация в           

електронна среда: 

● В условията на видео връзка на курса, учениците не позлват радио, телевизор            

или друга телевизионна техника и устройства.  

● Нямат право да заглушават микрофон на съученик или учител. 

● Нямат право да премахват съученик и/ или учител от електронната среда и            

онлайн връзката. 

● Когато говори учителят – не се прекъсва обяснението и изложението. 
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● Коментарите по време на видеоуроците се използват само за учебни цели -            

задаване на въпроси и/или отговор на въпрос.  

● Учебните часове се провеждат при включени камери на учениците и на           

педагогическите специалисти. 

(6) Да присъстват и да участват в дистанционните учебните часове, да съхраняват            

авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на            

добрите традиции. 

(7) Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на            

учебните часове; 

 

 

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. 

(3) Контролират и осигуряват редовното присъствие на ученика в ОЕСР като           

уведомяват своевременно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика. 

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 при обучение в електронна среда от разстояние. 

Чл. 20. (1) Съдействат за спазването на Правила за поведение при осъществяване на             

синхронна комуникация в електронна среда. 

11 

 



Чл. 21. Осъществяват разговори с учениците относно защитеност на персоналните          

акаунти и пароли от типа @edu.mon.bg и/ или @ou-dtalev.info. 

Чл. 22.  Участват във виртуални родителските срещи чрез приложенията на G Suite. 

Чл. 23. По никакъв начин не пречат на учителя при провеждане на учебния час и не                

вземат участие в часа, освен ако не са поканени от учителя за съвместна дейност и               

споделяне на практики и опит. 

 

Раздел  V 

                               Допълнителни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Раздел III, Права и задължения на педагогическите специалисти, се отнася за             

всички длъжности на педагогическите специалисти. 

§ 2. Настоящият Правилник подлежи на изменение и допълнение по реда на            

утвърждаването му. 

§ 3. 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“. 

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

приема с решение на ПС. Утвърждава се със заповед на директора. 

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

дава възможност за присъствено провеждане по изключение на дейности за          

допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП при заявено           

желание на родителите. 

§ 6. Настоящият правилник влиза в сила от 30.11.2020 г. и отменя Правилника, приет с               

решение на ПС № 8/ Протокол № 10 от 03.09.2020 г., съгласуване с решение № 5 на                 

Обществения съвет / Протокол № 4 от 10.09.2020 г. и е утвърден със Заповед на               

Директора № РД-10-1530/ 11.09.2020 г.  
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Приложение № 1 към чл. 8 за Организация на учебното време  
 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 1. – 2. клас иновативни паралелки при ОЕСР 
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ПРЕДИ ОБЕД I –  II клас 

Първи 
 

09:00 – 09:20 

Втори 
 

09:30 – 09:50 

Почивка 09:50 – 10:10 
 
Трети 
 

10:10 – 10:30 

Четвърти 
 

10:40 –  11:00 

Почивка от 11:00 до 11:20 
 
Пети 
 

11:20 –  11:40 

СЛЕД ОБЯД 
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Първи 
 

13:00 – 13:20 

Втори 
 

13:30 – 13:50 

Почивка 13:50 – 14:10 
 
Трети 
 

14:10 – 14:30 

Четвърти 
 

14:40 –  15:00 

Почивка 15:00 – 15:20 
 
Пети 
 

15:20 –  15:40 

Шести  
 

15:50 –  16:10 

*УЧОПСД се провежда чрез дистанционни асинхронни учебни часове чрез         
публикуване на образователни ресурси във виртуалната класна стая и съответните          
задания за учениците  
*Дейност организиран отдих и физическа активност от ЦОУД се провежда чрез           
дистанционни асинхронни учебни часове чрез публикуване на образователни ресурси         
във виртуалната класна стая и съответните задания за учениците. 
*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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 към чл. 8 за Организация на учебното време  

 ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 1. – 4. клас при ОЕСР 
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УЧЕБЕН ЧАС I –  IV клас 

Първи 09:00 – 09:20 

Втори 09:30 – 09:50 

Почивка 09:50 – 10:10 

Трети 10:10 – 10:30 

Четвърти 10:40 –  11:00 

Почивка от 11:00 до 11:20 
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Пети 11:20 –  11:40 

Шести 11:50 –  12:10 

ДЕЙНОСТИ В ЦОУД 

1. Самоподготовка 

  

  13:30 –  13:50     Първа подгрупа 

  14:30 –  14:50     Втора подгрупа 

2. Самоподготовка 

  

  14:00 –  14:20   Първа подгрупа 

  15:00 –  15:20 Втора подгрупа 

 

Занимания по интереси 

 15:40 –  16:00 Всички ученици от групата 

 16:10 –  16:30 Всички ученици от групата 

*УЧОПСД се провежда чрез дистанционни асинхронни учебни часове чрез         
публикуване на образователни ресурси във виртуалната класна стая и съответните          
задания за учениците  
 
*Дейност организиран отдих и физическа активност от ЦОУД се провежда чрез           
дистанционни асинхронни учебни часове чрез публикуване на образователни        
ресурси във виртуалната класна стая и съответните задания за учениците. 

*Графикът на подгрупите може да се редува по преценка на учителя като            
задължително предварително информира учениците. 

*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 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 към чл. 8 за Организация на учебното време  

 

 ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 5. – 7. клас при ОЕСР 
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УЧЕБЕН ЧАС V-VII клас 

Първи 08:30 – 09:00 

Втори 09:10 – 09:40 

Почивка от 09:40 до 10:00 

Трети 10:00 – 10:30 

Четвърти 10:40 – 11:10 

Почивка от 11:10 до 11:30 

Пети 11:30 – 12:00 

Шести  12:10 – 12:40 

Седми 12:50 – 13:20 
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